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We Remember Them1 

 

At the rising of the sun and at its going down 

We remember them 

At the blowing of the wind and the chill of winter 

We remember them 

At the opening of the buds and in the rebirth of spring 

We remember them 

At the blueness of the skies and in the warmth of summer 

We remember them 

At the rustling of the leaves and in the beauty of autumn 

We remember them 

At the beginning of the year and when it ends 

We remember them 

As long as we live, they too will live; for they are now a part of us,  

as we remember them 

 

When we are weary and in need of strength 

We remember them 

When we are lost and sick at heart 

We remember them 

When we have joy we crave to share 

We remember them 

When we have decisions that are difficult to make 

We remember them 

When we have achievements that are based on theirs 

We remember them 

As long as we live, they too will live; for they are now a part of us 

as we remember them 

 
1 KRISCH, S.; LIPSKY, D. K. (Coord.). Memorial (Yizkor) Book of the Community of Sierpc, Poland. New 

York: JewishGen, 2019. Publicado originalmente em 1959 nos idiomas hebraico e iídiche. 
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Poema infinito 

 

Dentro do museu novo em folha 

uma sinagoga antiga. 

Dentro da sinagoga 

eu. 

Dentro de mim 

meu coração. 

Dentro do meu coração 

um museu 

Dentro do museu 

uma sinagoga,  

dentro dela 

eu,  

dentro de mim 

meu coração, 

dentro do meu coração  

museu.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 AMICHAI, Y. Terra e paz: antologia poética. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018. 
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RESUMO 

 

BIALSKI, A. A. Museu Judaico de São Paulo: a criação de um diálogo entre comunidade e 

sociedade. 2021. Dissertação (Mestrado em Letras Estrangeiras e Tradução) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

  

O presente trabalho pretende contribuir para a produção de um conhecimento museológico 

judaico-brasileiro, por meio da atuação na interface entre estudos judaicos e museologia. Nesse 

contexto, reflete a trajetória de vinte e um anos do Museu Judaico de São Paulo: da constituição 

da Associação de Amigos ao estabelecimento da sede; da requalificação do edifício sinagogal 

que lhe dá origem à incorporação do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro; das primeiras 

exposições temporárias às incursões no universo virtual, para citar apenas alguns marcos. A 

pesquisa examina a criação de um museu judaico pela comunidade de São Paulo até os 

momentos finais que antecedem a abertura da exposição de longa duração, à luz dos conceitos 

de museu e museu judaico, visando responder às seguintes perguntas: que museu é esse, o que 

motivou sua fundação na virada do século, quem são os protagonistas e o que os inspirou, para 

quem é o museu e qual seu papel na contemporaneidade. A metodologia empregada incluiu 

pesquisa bibliográfica, voltada aos temas da presença judaica no país e às questões de 

patrimônio, museus e memória, associada à pesquisa documental relacionada às entidades 

Templo Beth-El e Museu Judaico de São Paulo e às entrevistas elaboradas junto a idealizadores, 

diretores, conselheiros, colaboradores e demais envolvidos no projeto. O Museu Judaico de São 

Paulo faz parte de uma iniciativa comunitária. Ao mesmo tempo, quer falar à sociedade maior, 

exercendo sua incumbência social e seu poder de humanização, atribuições potenciais dos 

equipamentos culturais nos dias de hoje. 

 

Palavras-chave: Museu judaico. Memória judaica. Patrimônio judaico. Judaísmo brasileiro. 

Judeus em São Paulo. 
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ABSTRACT 

 

BIALSKI, A. A. Jewish Museum of São Paulo: creating a dialogue between community and 

society. 2021. Dissertation (Master in Foreign Languages and Translation) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

The present work intends to contribute to the production of a Jewish-Brazilian Museum 

knowledge, acting at the interface between Jewish studies and museology. Therefore, it reflects 

the twenty-one-year track of the Jewish Museum of São Paulo: from the constitution of the 

Association of Friends to the establishment of its headquarters; from the requalification of the 

original synagogal building to the incorporation of the Brazilian Jewish Historical Archive; 

from the first temporary exhibitions to incursions into the virtual universe, to name only a few 

milestones. The research examines the creation of a Jewish Museum by the community in São 

Paulo up to the final moments before the opening of the long-term exhibition, in light of the 

concepts of museums and Jewish museums, aiming to answer the following questions: which 

museum is this, what motivated its foundation at the turn of the century, who are the 

protagonists and what inspired them, who is the museum for and what is its role in 

contemporaneity. The methodology includes bibliographic research, focused on the themes of 

the Jewish presence in the country and on issues of heritage, museums and memory, in addition 

to documentary research related to the entities Temple Beth-El and Jewish Museum of São 

Paulo and to interviews conducted with founders, directors, advisors, associates and others 

involved in the project. The Jewish Museum of São Paulo is part of a community initiative. At 

the same time, the organization wants to speak to society at large, exercising its social 

responsibility and its humanizing power, potential attributions of cultural institutions today. 

 

Keywords: Jewish Museum. Jewish memory. Jewish heritage. Brazilian Judaism. Jews in São 

Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia do presente estudo surgiu do exercício do voluntariado no Museu Judaico de 

São Paulo (MJSP) a partir de 2017. As experiências vivenciadas desde então descortinaram 

novas visões de mundo, uma vez que, como economista, minha bagagem profissional 

correspondia a 20 anos de atuação nas áreas financeira e de comércio exterior e, como tradutora, 

a quase 10 anos no ofício junto a agências especializadas.  

O novo ciclo iniciado no setor cultural trouxe à tona a intenção de voltar ao ambiente 

acadêmico, o que se deu primeiramente como aluna especial em disciplinas específicas nos 

campos da história, do patrimônio e da museologia e, a partir de 2019, como aluna regular do 

Mestrado em estudos judaicos. Mais recentemente, visando aperfeiçoar os conhecimentos na 

área museal, assim como pensando na formação para a prática profissional em equipamentos 

culturais, menciono o ingresso na pós-graduação latu sensu Especialização em Museologia, 

Cultura e Educação, ministrada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

com término previsto em 2022.  

Quando integrei o corpo de voluntários do MJSP, o Centro de Memória (CDM/MJSP) 

dava seus primeiros passos, após assumir o legado do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro 

(AHJB). Era crucial “arrumar a casa”, ainda conhecida como Arquivo, apesar de suas várias 

outras funções, e lançar-se em novos desafios. A sede do MJSP no centro paulistano estava em 

obras, após uma longa trajetória iniciada em 2004, a partir da parceria firmada com o Templo 

Beth-El. Desde 2011, os esforços estavam efetivamente orientados à readequação da finalidade 

do edifício sinagogal. O acervo de objetos era coletado e organizado da melhor forma possível 

dadas as condições disponíveis. O grupo de mulheres formador da curadoria começava a se 

reunir de modo mais pragmático, assim como a Expomus, consultoria responsável pela 

coordenação museológica, voltava-se à sistematização do que se constituiria na exposição de 

longa duração.  

Foram períodos importantes quanto a realizações no campo da engenharia civil e da 

arquitetura, não desprovidos de percalços, associadas à árdua tarefa de levantar recursos para a 

empreitada de grandes proporções. Ao mesmo tempo, era necessário responder às perguntas: 

que museu, para quem, para quê, como, e trabalhar para que essas respostas se convertessem 

em atitudes que de fato construíssem o Museu. 



18 
 

Enquanto isso, no CDM/MJSP, eram desenvolvidas atividades variadas, muitas delas 

extramuros. Ainda que a instituição museológica como um todo estivesse em formação, foram 

anos de comunicação com o público, que resultaram em fidelização e aprendizados. 

Segundo semestre de 2021. Estamos às vésperas da abertura da exposição de longa 

duração no antigo Templo Beth-El. Embora sinagogas não sejam consideradas sagradas no 

judaísmo, o local se reveste de sacralidade, tendo em vista a aura simbólica que se perpetua por 

gerações. A reserva técnica, composta por mais de dois mil objetos, acaba de ser transferida 

para seu local definitivo no terceiro subsolo. O processo de composição da nova diretoria e do 

quadro de colaboradores está em curso. O projeto museográfico encontra-se na fase final de 

implantação. Que rufem os tambores! O sonho se transforma em realidade. 

No âmbito teórico, ao longo dos estudos desenvolvido desde 2018, pude verificar que 

não são muitos os trabalhos produzidos referentes a museus judaicos, no Brasil e no contexto 

internacional. É um assunto que ocupa de forma periférica os temas de interesse do ponto de 

vista dos estudos judaicos acadêmicos. Da mesma forma, também não ocupa posição de 

destaque em meio ao universo dos estudos museológicos de modo geral. Em outras palavras, 

se, sob uma primeira perspectiva, são temáticas com pouca ressonância, cuja gama de 

interlocutores é pequena, sob outro prisma são novos conteúdos a serem desenvolvidos, o que 

garante um certo ineditismo à pesquisa.  

Como objetivos deste trabalho, citaria, em primeiro lugar, o entendimento do conceito 

de museus em geral e de museus judaicos em específico. A partir dessas reflexões, associadas 

a um estudo aprofundado da trajetória do MJSP - das primeiras ideias formuladas por um grupo 

que anteviu a importância da preservação e da divulgação desse patrimônio específico até as 

articulações que devem resultar em experiências museais impactantes e originais - buscou-se 

levantar algumas hipóteses do que define o equipamento cultural. Vale lembrar, instituição cujo 

surgimento está intimamente ligado à comunidade judaica, ainda que se proponha a ocupar 

espaços mais amplos. 

Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo. Os referenciais teóricos que embasaram o trabalho podem ser divididos em dois 

grandes temas. Em primeiro lugar, foi necessário proceder a uma análise minuciosa da história 

da presença judaica no Brasil, envolvendo inclusive as razões que levaram ao deslocamento 

desses grupos, seja quando do povoamento inicial do país, que tem início no século XVI, seja 

em meio à imigração moderna, a partir do século XIX. Em segundo lugar, no âmbito dos 
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estudos museológicos, procedeu-se à análise de textos que versassem sobre patrimônio, museus 

e museologia, conceitos, definições, tipologias, correntes de pensamento e movimentos ao 

longo da história. 

A pesquisa documental concentrou-se no CDM/MJSP. Por meio da análise dos fundos 

institucionais do Templo Beth-El e do MJSP e do estudo embasado em relatórios gerenciais, 

foi possível estabelecer a trajetória do edifício e da congregação que ali estava sediada desde 

os estatutos da década de 1920 e, a partir de 1999, o caminho percorrido pela instituição 

museológica, que se inicia com as primeiras reuniões motivadas pelos ideais de proteção e 

comunicação da memória comunitária. 

Por fim, porém de suma importância, destaco a generosidade daqueles que se 

dispuseram a compartilhar seus testemunhos, porque compreenderam a relevância de dividi-

los. Foram horas de entrevistas presenciais e remotas, assim como diversas chamadas 

telefônicas e trocas de mensagens eletrônicas. A riqueza de detalhes e sentimentos certamente 

não poderia ser captada de outro modo. Em poucas palavras, o registro oral se tornou possível 

pela contribuição de colaboradores, prestadores de serviços, equipe de curadoria e diretoria, 

Conselho, além de idealizadores e ativistas. 

 

O presente documento está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo se debruça 

sobre questões conceituais, históricas e tipológicas de museus e especificamente de museus 

judaicos. O segundo capítulo aborda a “história dentro da História”: a pouco conhecida presença 

judaica no Brasil em todos os seus meandros, de 1500 aos nossos dias. O Templo Beth-El, sede 

do MJSP, revestido de simbolismos, é assunto do terceiro capítulo. Os capítulos quarto e quinto 

narram sobre a criação e o funcionamento do Museu, partindo das ações que culminaram na 

formação da Associação de Amigos, abarcando o desenrolar dos processos para a constituição 

da instituição museológica, assim como as atividades desenvolvidas junto ao público até o 

primeiro semestre de 2021. Finalmente, o sexto capítulo se propõe a discutir alguns traços de 

museus comunitários e de sociedade que nutrem a essência dessa entidade judaico-brasileira, 

cuja longa gestação chega ao fim, após mais de vinte anos de sonho e perseverança. 
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1 MUSEUS: HISTÓRICO, DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS 

1.1 INTRODUÇÃO 

O MJSP deve abrir as portas ao público em sua sede no centro paulistano passados mais 

de vinte anos das primeiras reuniões, realizadas por iniciativa de um grupo de visionários. 

Parece muito tempo para a gestação de um museu. Entretanto, a título de exemplo, no contexto 

dos museus judaicos, a consagrada instituição norte-americana Museum of Jewish Heritage – 

A Living Memorial to the Holocaust, Museu do Patrimônio Judaico – Memorial Vivo do 

Holocausto, localizada em Nova Iorque, começou a ser concebida no pós-guerra e só foi 

inaugurada em 1997. Os motivos vão de razões políticas locais a diferentes visões de mundo 

partilhadas pelos grupos envolvidos em sua constituição (SAIDEL, 1996). Para citar outro caso, 

o POLIN Museum of the History of Polish Jews - Museu POLIN da História dos Judeus 

Poloneses - situado em Varsóvia, apesar de ter sido arquitetado em 1993, foi implantado 

somente em 2014, graças a uma parceria público-privada3. Nesse caso, a demora esteve mais 

ligada às transformações pelas quais passava o país, com o fim do comunismo e um 

empoderamento limitado da sociedade civil, e provavelmente ao ineditismo da empreitada: 

primeiro grande museu judaico em um país profundamente afetado pelo Holocausto, tendo 

abrigado em torno de três milhões de judeus na década de 19304. 

Para compreender o que representa o MJSP para a cidade de São Paulo no século XXI, 

às vésperas do lançamento da exposição de longa duração, após duas décadas de trabalho e 

sonho, é necessário refletir sobre os parâmetros que definiram, ao longo do tempo, o que é um 

museu e quais seus atributos. E no caso dos museus judaicos, muito mais diversos do que se 

pode pensar à primeira vista, é possível defini-los? Alternativamente, devem ser vistos como 

mais uma tipologia, ao lado de tantas outras? 

Assim, este capítulo tem a intenção de pensar sobre as bases que norteiam a concepção 

do MJSP, à luz de definições de museus e museus judaicos e de interpretações sobre possíveis 

tipologias. 

 

 

 
3 O surgimento do Museu POLIN é fruto de ações conjuntas envolvendo a organização filantrópica judaica 

Association of the Jewish Historical Institute of Poland, a Prefeitura de Varsóvia e o Ministério da Cultura e 

Patrimônio Nacional. 
4 Estima-se que 90 por cento da população judaica polonesa tenha perecido no Holocausto. Hoje, são cerca de 10 

mil, segundo o conceito de população judaica ampliada (DELLAPERGOLA, 2019). 
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1.2 DE MOUSEION A MUSEU 

O termo museu vem da palavra grega Mouseion, que significa templo das musas, ou 

ainda lugar sagrado dedicado às musas (SOARES, 2012). Designava, de início, os santuários 

devotados às protetoras das ciências e das artes, responsáveis também por preservar a memória, 

segundo a mitologia grega. No século II a.C., o Mouseion de Alexandria correspondia a um 

complexo, que reunia biblioteca, jardim botânico, jardim zoológico, laboratórios e observatório, 

e sua missão era ensinar diversas disciplinas. Por dispor de coleções de objetos, a instituição 

egípcia remetia à ideia do museu moderno. Em outras palavras, duas práticas associadas às 

funções museológicas tradicionais já estavam presentes naquela época: o colecionismo e o saber 

enciclopédico. 

Com o Renascimento, o hábito de colecionar torna-se recorrente: é quando se formam 

os “gabinetes de curiosidades”, as primeiras formas de museus. Já o surgimento do primeiro 

museu organizado como instituição pública data de 1683. Trata-se do Ashmolean, hoje museu 

de arte e arqueologia da Universidade de Oxford. No século XVIII, vários museus europeus se 

formaram, de arqueologia, ciências e os ligados à promoção das artes, com destaque para o 

Louvre e o Museu Britânico. O século XIX, a “Era dos Museus”, inovou com os museus de 

história. Naquele momento, os museus são formados para uma elite e sua preocupação não 

ultrapassa o dever de instruir dentro dos limites da cultura dominante; tudo o mais é o exótico 

trazido nas viagens de longa distância. 

Também é no século XIX que surgem os consagrados museus norte-americanos, como 

os da rede Smithsonian, em Washington, o Museu de História Natural, em Nova Iorque, e o 

museu da Universidade de Harvard. No Brasil, os primeiros museus surgem com a vinda da 

família real, no mesmo século XIX. 

Já o século seguinte marca uma grande transformação no mundo museológico. Em 

primeiro lugar, com o advento do fenômeno da cultura de massa, muitos museus surgem e são 

visitados por um contingente cada vez mais expressivo. Em segundo lugar, a partir da década 

de 1970, o olhar da museologia se amplia para dimensões sociais, filosóficas e políticas. Essa 

mudança é desencadeada, em grande parte, pelos movimentos estudantis de maio de 1968 na 

França. Também nos Estados Unidos os artistas reclamavam por novas linguagens e novos 

museus. Segundo Alice Duarte (2013, p. 100), os índices de visitação eram declinantes, 

enquanto as instituições tinham se tornado “pouco mais do que um depósito lúgubre de 

objetos”. 
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É nesse contexto que surge o movimento da Nova Museologia, “museologia de ação”, 

segundo seus adeptos (SOARES, 2012), ou, de acordo com Hugues Michet de Varine-Bohan, 

forma de contestação da museologia tradicional e de experimentação de novas formas do fazer 

museológico (BRITTO, 2021)5. Se até então o museu estava a serviço das elites, as novas 

circunstâncias pediam a democratização do acesso. No âmbito da Nova Museologia, o objeto 

expositivo só tem sentido dentro de um contexto, o visitante não é um número, e sim um ser 

único impactado por exposições e outras possibilidades de comunicação museológica, além de 

um cidadão consciente de seu papel na sociedade. Além disso, o museu não exerce suas funções 

somente dentro do edifício designado para tal, ele vai ao encontro do público. Segundo Bruno 

César Brulon Soares (2012, p. 61), a Nova Museologia “é a expressão da mudança prática no 

papel social do museu, sendo também uma estruturação de valores”. Ela reuniu, de início, 

teóricos franceses e, na década de 1980, difundiu-se internacionalmente, enfatizando o aspecto 

social dos museus e seu caráter interdisciplinar, ao mesmo tempo apontando para um novo tipo 

de museu que surgia, o ecomuseu6, e outras formatações similares, que procuravam beneficiar 

o desenvolvimento local (DESVALLÉES et al., 2013). 

Claro que essas mudanças não foram introduzidas de imediato a partir da corrente de 

pensamento recém-surgida. Também não se pode imaginar que essas formas de atuação 

desafiadoras foram aceitas do mesmo modo por todo o setor museológico. Todavia, é fato que 

uma nova fase foi inaugurada, qual seja, a de rompimento com a noção do museu tradicional. 

Ainda em meio à Nova Museologia, na defesa da função social dos museus, aparece a ideia, 

lançada na Mesa Redonda de Santiago do Chile7, em 1972, de um “museu integral”, que diz 

respeito a “uma percepção integrada da relação entre os museus e as realidades sociais, 

econômicas e políticas” (SCHEINER, 2012, p.22). 

A partir das modificações introduzidas na década de 1970 na forma de pensar o museu, 

parece correto afirmar que as instituições se percebem hoje como protagonistas na função de 

 
5 Como expoentes da Nova Museologia, destacam-se George Henri Rivière e Hugues Michet de Varine-Bohan, 

entre outros. Mais recentemente, após os anos 1990, outras denominações associadas a essa forma inovadora de 

entendimento dos museus surgiram, notadamente no ambiente luso-brasileiro, como museologia social ou 

Sociomuseologia, em função da “perda de potência da expressão Nova Museologia” (CHAGAS; GOUVEIA, 2014 

apud BRITTO, 2021, p.74). Ainda que os referidos termos possam ser entendidos como sinônimos, a museologia 

social estaria mais voltada a perspectivas práticas e a Sociomuseologia designaria uma escola de pensamento, 

desenvolvida a partir de observações de instituições e processos museais como um todo. 
6 O primeiro ecomuseu, localizado na comunidade francesa Le Creusot Montceau, foi estabelecido nos anos 1970. 
7 A Mesa Redonda de Santiago do Chile, promovida pela Unesco, em parceria com o Conselho Internacional de 

Museus (Icom), marca o protagonismo latino-americano na criação de um novo conceito de museu: responsável 

socialmente, com o dever de atuar sobre o território em que se localiza e de interagir com a comunidade no qual 

se insere. 
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informar, formar e dialogar. Sobre o deslocamento ocorrido em relação ao propósito de ser e 

existir das instituições museológicas, diz Soares (2012, p. 64): 

Pode-se dizer que nessas instituições contemporâneas, o antigo “coração” do museu – 

a coleção – foi colocado na periferia do sistema para ser substituído pelo humano. 

Admite-se, pois, que o seu novo e verdadeiro coração passam a ser as experiências 

humanas do real e as dinâmicas que daí resultam. 
 

O museu não é mais um mero depositário de objetos, ele é também um centro cultural, 

que deve, através de suas narrativas, fomentar construções, de identidade, de cidadania. Não há 

mais espaço para verdades absolutas. O objeto não deixa de ter valor, mas é acessório, é 

elemento auxiliador na constituição da experiência museológica subjetiva (SOARES, 2012). 

1.3 DEFINIÇÕES DE MUSEU 

Várias definições de museu podem ser encontradas na literatura acadêmica, no âmbito 

de disciplinas como museologia, semiologia, comunicação, entre outras. Há inclusive aqueles 

que se perguntam se é possível dispor de uma definição de museu que tenha alcance universal 

(SOARES, 2018; RIBOTTA, 2018; MAIRESSE, 2018). De todo modo, o Conselho 

Internacional de Museus (Icom), organização não-governamental sediada em Paris e presente 

em 140 países, ligada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) e devotada à promoção e ao desenvolvimento de museus e museólogos, é quem, de 

forma oficial, chancela a definição válida mundialmente. 

No Brasil, além dessa definição, temos também a que integra o Estatuto de Museus, 

instituído pela Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Nesse contexto, 

consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que 

conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, 

estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor 

histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 

público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.  

 

Em seu parágrafo único, diferentemente da definição do Icom, incluem-se não só as 

instituições já formadas, mas os processos museológicos; assim: 

enquadrar-se-ão nesta Lei as instituições e os processos museológicos voltados para o 

trabalho com o patrimônio cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural 

e socioeconômico e à participação das comunidades.8 

 
8 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm>. Acesso em: 21 

jul. 2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm
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Descrever o que é um museu, determinar suas funções e tornar essa deliberação pública 

são ações relevantes, pois geram um eixo estruturador de políticas setoriais específicas nos 

países. Não nos cabe aqui listar todas as definições referendadas pelo órgão mundial. Desde sua 

criação, em 1946, essa definição vem evoluindo, buscando refletir as mudanças que ocorrem 

na sociedade e no contexto dos museus. Para citar apenas alguns marcos, em 1951, a definição, 

mais restrita, correspondia às atividades de conservação, estudo e exposição, com a finalidade 

de ensino e entretenimento, de coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e técnicos, 

e de jardins botânicos, zoológicos e aquários. Já em 1974, outros termos são acrescentados. Em 

outras palavras, o serviço prestado pelo museu à sociedade passa a ser ressaltado, assim como 

sua característica de espaço aberto ao público; como foco do trabalho, testemunhos materiais 

do homem e de seu ambiente (POULOT, 2005). 

Em 2007, os Estatutos do Icom, aprovados na 22ª Assembleia Geral, ratificam a 

definição a seguir, cuja contribuição mais expressiva está na inserção do patrimônio imaterial9 

como objeto de preservação e divulgação, em grau de igualdade com o patrimônio material:  

O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica 

e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com 

fins de educação, estudo e deleite. 

 

Em 2016, foi designada pelo Icom a composição de um comitê para tratar de uma nova 

definição. Três anos depois, esse grupo conclui o trabalho, propondo a seguinte acepção10: 

Os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos que atuam para o 

diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Reconhecendo e abordando os conflitos 

e desafios do presente, mantêm artefatos e espécimes de forma confiável para a 

sociedade, salvaguardam memórias diversas para as gerações futuras e garantem a 

igualdade de direitos e a igualdade de acesso ao patrimônio para todos os povos.  

 

Os museus não têm fins lucrativos. São participativos e transparentes, e trabalham em 

parceria ativa com e para as diversas comunidades, a fim de colecionar, preservar, 

investigar, interpretar, expor, e ampliar as compreensões do mundo, com o propósito 

 
9 Para a Unesco, “o patrimônio cultural imaterial ou intangível compreende as expressões de vida e tradições que 

comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam a seus 

descendentes” (Disponível em: <https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/world-heritage-brazil>. 

Acesso em: 21 jul. 2021). Em nível nacional, segundo o portal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), patrimônio imaterial ou intangível designa “as referências simbólicas dos processos e dinâmicas 

socioculturais de invenção, transmissão e prática contínua de tradições fundamentais para as identidades de grupos, 

segmentos sociais, comunidades, povos e nações” (Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/85/patrimonio-imaterial%3E.>. Acesso em: 21 

jul. 2021). 
10 A definição de museu, validada em 2007, assim como a definição proposta em 2019, estão disponíveis em: 

<http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Apresentacao.pdf>. Acesso em: 1 set. 2021. 

https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/world-heritage-brazil
http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/85/patrimonio-imaterial%3E
http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Apresentacao.pdf
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de contribuir para a dignidade humana e a justiça social, a igualdade mundial e o bem-

estar planetário. 

 

Ainda que criticado, o texto traz uma intenção do que os museus querem ser. Talvez 

esse seja seu maior valor, de esboçar em que direção os museus devem seguir para alcançar 

suas metas. Entretanto, a nova definição não foi aprovada na 25ª Conferência Geral do Icom, 

realizada em setembro de 2019, na cidade japonesa de Quioto. Naquele momento, chegou-se à 

conclusão de que o tema merecia um debate mais amplo, na tentativa de se caminhar para um 

consenso, o que levou ao adiamento da votação para 2022, no contexto da 26ª Conferência 

Geral do Icom em Praga, República Tcheca. A tarefa de liderar as discussões nesse sentido está 

a cargo do comitê mundial Icom Define.  

Internamente, a consulta pública, finalizada pelo Icom Brasil em março de 2021, contou 

com a participação de 1.600 pessoas. O passo seguinte envolveu uma tabulação dos dados 

recebidos, objetivando resumir a contribuição brasileira ao debate sobre a nova definição de 

museu. Em junho de 2021, o comitê internacional do Icom Define compilou as sugestões 

enviadas pelos diversos países11. Como conclusão, o desejo de manutenção de termos como 

pesquisa, conservação, patrimônio, educação, e a proposta de acréscimo de novas expressões, 

tais como inclusão, sustentabilidade, acessibilidade, diversidade e diálogo, para citar as 

principais. 

Debates contemporâneos à parte, pode-se afirmar que os museus se definem por suas 

atribuições básicas. Para alguns, são as funções de colecionar, conservar, estudar, interpretar e 

expor que dão sentido às instituições. Para outros, tudo se resume a preservar, estudar e 

comunicar (POULOT, 2015). Já segundo a Recomendação sobre a proteção e a promoção dos 

museus e coleções, de sua diversidade e de seu papel na sociedade, aprovada pela Conferência 

Geral da Unesco em 201512, as funções primárias de um museu estão associadas a preservação, 

pesquisa, comunicação e educação. Não se pode esquecer o prestígio e a estabilidade dessas 

instituições, características que conferem confiabilidade aos museus e que fazem com que, 

nesse quesito, eles superem outros meios de comunicação (REY, 2018). 

 
11 Disponível em: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>. Acesso em: 1 

set. 2021. 
12 Disponível em: <http://www.icom.org.br/wp-

content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf
http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf
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Importante contribuição para o entendimento do espaço museológico vem da noção de 

museu como local de representação. Assim, surgem expressões que designam o museu como 

teatro da história (KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 2015), teatro do patrimônio 

(HALBERTSMA; STIPRIAAN; ULZEN, 2011) e teatro da memória (MENESES, 1994). “O 

museu é por excelência o espaço da representação do mundo, dos seres, das coisas, das 

relações”, ou seja, é “espaço de ficção”, afirma Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (2002, p. 

22). E o que é representar? É apresentar novamente, é “tornar presente o que está ausente”. Esse 

é precisamente o contraponto do historiador, uma vez que “o museu cria a distância necessária 

para se perceber da vida tudo o que a existência cotidiana vai embaçando e diluindo”. E por que 

representar o mundo? “Representamos o mundo para torná-lo inteligível”, responde Meneses.  

José Reginaldo Santos Gonçalves (1995) chama atenção para o conceito de museu como 

espaço fragmentário, como fórum, não mais como templo13, que surge em meio às discussões 

promovidas nos anos 1980 e 1990 sobre o fim das sociedades culturalmente homogêneas, sob 

o prisma do multiculturalismo. Nesse contexto, o museu se constitui como um “espaço de 

representação das diferenças e conflitos entre os vários segmentos sociais e suas respectivas 

culturas” (GONÇALVES, 1995, p. 64). Na mesma linha, Soares (2018, p. 163)14 argumenta 

que “o museu hoje é uma categoria valiosa porque pode ser apropriado e transformado pelos 

diferentes grupos de pessoas e nos mais variados cenários culturais”. 

Para Maria Cristina Oliveira Bruno (2008, p. 146), os museus nada mais são que 

organismos multifacetados a serviço das várias memórias:  

Sabemos que os museus são lugares da memorização tanto quanto do esquecimento; 

são orientados para a consagração, valorização e preservação da herança patrimonial, 

mas também evidenciam preconceitos e dogmas sobre as manifestações culturais; são 

espaços para as multidões da mesma forma que abrigam a fruição individual e são, ao 

mesmo tempo, cenário e palco de extroversão e local de guarda e conservação. Os 

museus são responsáveis por repertórios de referências culturais organizadas e 

apropriadas em diferentes escalas. Atuam em nome do patrimônio universal, dos 

patrimônios nacionais, comunitários e biográficos, da mesma forma que orientam as 

suas ações para acervos saqueados e desterrados. As instituições museológicas são, sem 

dúvida, o tempo e o espaço que as sociedades têm constituído para a preservação de 

suas representações, para a celebração em torno dos reflexos de seus olhares sobre a 

realidade e, em especial, os abrigos dos seus indicadores da memória.  

 

 

 

 
13 O conceito de museu como fórum, em oposição à sua característica de templo, foi formulado pelo canadense 

Duncan Cameron em 1971, sendo templos os locais de adoração e fóruns os espaços de debate.  
14 São nossas as traduções de citações em língua estrangeira. 
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1.4 BREVE HISTÓRIA DOS MUSEUS JUDAICOS 

A primeira exibição pública de objetos rituais judaicos aconteceu durante a Exposição 

Internacional de Paris, montada no Palácio do Trocadéro, em 1878. Formada pela coleção 

privada do alsaciano Isaac Strauss, contendo 82 itens, ressaltava as qualidades estéticas das 

peças, em meio à intenção de valorizar a civilização ocidental por meio da arte. Também 

indicava um desejo de inserção judaica na sociedade. Para Barbara Kirshenblatt-Gimblett 

(1998), professora emérita de estudos da performance na Universidade de Nova Iorque, tratava-

se de reformular o particularismo judaico sob os termos universais da arte.  

Grande parte da coleção de Strauss foi exibida também em 1887 na Exposição Anglo-

Judaica no Royal Albert Hall de Londres. Dessa vez, a exposição ia além da dimensão estética, 

pretendendo também dar visibilidade às contribuições desse grupo à sociedade britânica mais 

ampla (CLARK, 2003). No entender de Kirshenblatt-Gimblett (1998), buscava-se legitimar a 

comunidade anglo-judaica e promover o estudo de sua história. 

O primeiro museu judaico conhecido no continente europeu é o de Viena, fundado em 

1895. Fechado pelos nazistas em 1938, a instituição austríaca foi reaberta em 1988. Atualmente, 

120 instituições em 34 países são filiadas à organização que congrega os museus judaicos 

europeus, a Association of European Jewish Museums (AEJM). 

Já nos Estados Unidos, a primeira coleção de judaica (objetos rituais e religiosos) 

acessível ao público é aquela associada ao Smithsonian em Washington, iniciada em 1887 por 

Cyrus Adler, doutor em estudos orientais pela Universidade John Hopkins e fundador, em 1892, 

da Sociedade Histórica Judaica Americana. Para Adler, mais do que objetos de arte a serem 

admirados por sua beleza, esses artefatos transmitiam ensinamentos sobre judaísmo (CLARK, 

2003); em outras palavras, os objetos, naquela circunstância, ilustravam ideias 

(KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 1998). Em 1904, o Seminário Teológico Judaico em Nova 

Iorque recebeu em doação 26 artefatos, expostos em sua biblioteca. Esses itens deram origem 

ao primeiro museu judaico da cidade15. Na costa oeste americana, o conhecido Skirball, em Los 

Angeles, teve seu acervo constituído a partir de uma pequena coleção, alocada inicialmente no 

Hebrew Union College em Ohio, ainda no século XIX. Hoje em dia, mais de 50 instituições 

 
15 Hoje, Nova Iorque conta com três museus judaicos, além do museu infantil com temática judaica no distrito do 

Brooklyn (Jewish Children’s Museum): o primeiro a ser estabelecido, o Museu Judaico (Jewish Museum), assim 

como o Museu do Patrimônio Judaico – Memorial Vivo do Holocausto (Museum of Jewish Heritage – A Living 

Memorial to the Holocaust) e o Museu da Rua Eldridge (Museum at Eldridge Street). 
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integram a entidade norte-americana que reúne os museus judaicos, o Council of American 

Jewish Museums (CAJM). 

De acordo com David Clark (2003), do final do século XIX até a década de 1960, 

procurou-se privilegiar a arte e a estética, sendo as elites protagonistas de um modelo a ser 

seguido, também nos museus judaicos. Foi só a partir do final dos anos 1970 que os museus 

judaicos passaram a acomodar outras narrativas, as dos judeus comuns. O mundo 

experimentava um realinhamento das relações de poder, o movimento em prol dos direitos civis 

ganhava força, as diversas vozes precisavam ser ouvidas. Para Clark (2003, p. 8), passou a haver 

uma mudança no conteúdo exibido, mas também uma transformação em termos de 

posicionamento. As diferenças culturais precisavam ser celebradas, todas as narrativas eram 

válidas e deveriam vir à tona. O patrimônio judaico, material e imaterial, entra em exposição 

de forma irrestrita. 

Segundo Sergio DellaPergola (2019), os países que hoje concentram o maior número 

de judeus são Israel e Estados Unidos; além disso, nas Américas, destacam-se Canadá, 

Argentina, Brasil e México. Austrália e África do Sul são igualmente palco de comunidades 

importantes e, na Europa, França e Reino Unido são as localidades de maior concentração16. 

Assim, não surpreende a existência de museus judaicos em todos esses países. 

Entretanto, instituições desse tipo também estão presentes em territórios onde praticamente não 

há judeus, como a Índia e a China. Já o colapso da União Soviética em 1989 fez com que 

emergisse um movimento voltado à preservação da memória judaica no leste europeu. Portanto, 

países como Rússia, República Tcheca, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Eslováquia, 

Eslovênia e Ucrânia também contam com pelo menos um museu judaico. 

No Brasil, o primeiro museu judaico surgiu em 1977 no Rio de Janeiro, por iniciativa 

das famílias Josef, Kosovski e Szwertsarf e de outros ativistas, com o intuito de preservar a 

 
16 De acordo com o estudo de DellaPergola (2019), a população judaica mundial correspondia, no início de 2019, 

a estimados 14,7 milhões. Em termos comparativos frente à população mundial, a taxa seria de 1,93 por mil 

habitantes. DellaPergola trabalha com o conceito de core Jewish population, algo como população judaica nuclear, 

em português, em oposição à enlarged Jewish population, a população judaica ampliada. Em poucas palavras, o 

conceito empregado pelo pesquisador exclui quem não se identifica como judeu; para citar dois exemplos, não 

judeus em lares judaicos e aqueles que, mesmo originários de famílias de origem judaica, professam outras 

religiões. Quanto ao Brasil, seriam 92,6 mil judeus, utilizando-se da mesma fonte e do mesmo critério, o que 

corresponderia a 0,6% da população judaica mundial. O país ocuparia o décimo lugar no ranking dos países com 

o maior número de judeus. Por outro lado, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) menciona em seu website 

número superior ao de DellaPergola: seriam 120 mil judeus em meio a 204 milhões de brasileiros ou 0,06% da 

população do país, provavelmente devido à utilização do conceito ampliado de população judaica (disponível em: 

<https://www.conib.org.br/historia/>, acesso em: 21 jul. 2021). Por fim, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indica um total de 107 mil judeus no país, segundo o Censo de 2010. 

https://www.conib.org.br/historia/
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memória e a história da imigração judaica para o Brasil. No mesmo município, foi inaugurado, 

em dezembro de 2020, um memorial às vítimas do Holocausto. Segundo notícias da imprensa17, 

o novo espaço no Morro do Pasmado, em Botafogo, ofereceria, a partir de 2021, programação 

voltada a escolas públicas e privadas, privilegiando exposições nacionais e internacionais sobre 

o tema dos direitos humanos. Entretanto, em setembro de 2021, a Associação Cultural 

Memorial do Holocausto, responsável pela iniciativa, viu as obras para a finalização do 

monumento em homenagem às vítimas do genocídio serem interrompidas pelo Ministério 

Público Federal, com a justificativa de que o projeto contradiz o tombamento e a proteção 

cultural estabelecida pela Unesco.18 

Por sua vez, o Museu Nacional das Migrações Judaicas em Porto Alegre, ligado ao 

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, foi estabelecido em 1985, com a intenção de divulgar 

os valores do judaísmo e registrar a presença dos judeus no Rio Grande do Sul e suas 

contribuições regionais em diversos setores, além de atuar como centro de pesquisa, instituição 

multicultural, de tolerância religiosa e luta contra o preconceito.  

Mais recente, o Centro Cultural Judaico de Pernambuco – Museu Sinagoga Kahal Zur 

Israel nasce em Recife em 2001, no local onde funcionou a primeira sinagoga das Américas no 

século XVII. Foi a partir do Programa Monumenta, voltado ao trabalho arqueológico de 

restauração e preservação do centro histórico de Recife, parceria entre o Ministério da Cultura 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que escavações puderam ser realizadas, 

dando lugar à recuperação da sinagoga. O financiamento das pesquisas e das obras para a 

constituição do museu ficaram a cargo da Fundação Cultural Safra. A instituição abriga o 

Centro de Documentação da Memória Judaica de Pernambuco. Quanto às atrações, além do 

acesso às escavações arqueológicas19, há exposições voltadas à cultura judaica e à história dos 

judeus no estado. 

A cidade de São Paulo ganhou seu primeiro museu judaico em 2016, o Memorial da 

Imigração Judaica, instalado no bairro do Bom Retiro. O local abrigou, por aproximadamente 

 
17 PLATONOW, V. Rio de Janeiro inaugura memorial às vítimas do Holocausto. Agência Brasil. 13 dez. 2020. 

Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/rio-de-janeiro-inaugura-

memorial-vitimas-do-holocausto>. Acesso em: 21 jul. 2021. 
18 MPF move ação para interromper obras do Memorial do Holocausto no Morro do Pasmado em Botafogo (RJ). 

MPF - Ministério Público Federal. 14 set. 2021. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-

imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-interromper-obras-do-memorial-do-holocausto-no-morro-do-

pasmado-em-botafogo-rj>. Acesso em: 8 dez. 2021. 
19 A descoberta, em 1999, de uma micvê (local de banhos rituais judaicos) deve-se ao trabalho do arqueólogo 

Marcos Albuquerque da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O reconhecimento oficial da micvê foi 

feito por um tribunal de rabinos no ano seguinte. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/rio-de-janeiro-inaugura-memorial-vitimas-do-holocausto
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-12/rio-de-janeiro-inaugura-memorial-vitimas-do-holocausto
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-interromper-obras-do-memorial-do-holocausto-no-morro-do-pasmado-em-botafogo-rj
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-interromper-obras-do-memorial-do-holocausto-no-morro-do-pasmado-em-botafogo-rj
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-move-acao-para-interromper-obras-do-memorial-do-holocausto-no-morro-do-pasmado-em-botafogo-rj
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cem anos, a sinagoga Kehilat Israel. Em 2018, um andar dedicado ao Holocausto foi 

implementado, o que justifica a denominação atual: Memorial da Imigração Judaica e do 

Holocausto. O museu, criado pelos membros da Kehilat Israel como entidade voltada à 

celebração da imigração de um grupo e seu enraizamento na cidade, tem como objetivo 

preservar a memória judaica, em grande parte centrada em algumas famílias e instituições cuja 

vida está intimamente ligada ao Bom Retiro. Segundo o pesquisador Otávio Pereira Balaguer 

(2019), esse é um museu-memorial, que tem na preservação do patrimônio comunitário, 

constituído pela edificação da antiga sinagoga, seu acervo e sua narrativa, a principal atribuição, 

ou seja, seu caráter é predominantemente memorialista. Tratava-se, desde o início, de manter 

viva a memória da primeira sinagoga de São Paulo. Em segundo plano, aparecem o 

desenvolvimento de pesquisas e a comunicação do conhecimento produzido.  

Como museu consagrado especificamente à temática do genocídio associado à 2ª Guerra 

Mundial, o país conta, há uma década, com o Museu do Holocausto de Curitiba. De acordo com 

seu website, é uma instituição voltada à ação educativa, que procura ir além da luta contra o 

antissemitismo, debatendo temas como racismo, intolerância, discursos de ódio e discriminação 

em geral. 

Por fim, no contexto da inserção da cultura judaica em museus não judaicos, iniciativa 

inovadora tem sido engendrada pelo Museu de Arte do Rio (MAR)20. Como museu de arte e 

cultura visual, por meio do projeto Judaica no MAR, pretende dar visibilidade ao papel dos 

judeus na constituição da sociedade brasileira. Segundo os idealizadores, Judaica no MAR é 

um movimento estruturado sobre três pilares, o da educação, o da coleção – o acervo é 

disponibilizado para exposições temáticas – e o da biblioteca. 

1.5 EM BUSCA DE DEFINIÇÕES PARA MUSEUS JUDAICOS 

Conforme mencionado anteriormente neste capítulo, várias são as atribuições 

relacionadas a museus, além da definição oficial do Icom, que busca determinar quais as 

características comuns que vinculam as instituições no mundo todo. E o museu judaico, quais 

as especificidades que fazem com que um museu seja classificado como tal?  

Ruth Seldin (1991, p. 77), pensando nos museus judaicos norte-americanos, sustenta 

que “um museu judaico é uma instituição devotada a coleção, preservação e apresentação de 

arte e objetos associados ao povo judeu e seu legado”. Segundo a autora, várias são as questões 

 
20 Pszczol, E. Um convite para navegar pelo MAR e a Judaica no MAR. Universo Sefarad, ano 3, n. 8, dez. 2020. 

Disponível em: <https://issuu.com/sefaraduniverso4/docs/usfno8>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://issuu.com/sefaraduniverso4/docs/usfno8
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que essa tentativa de definição suscita. Por exemplo, como distinguir arte judaica? Seria a arte 

produzida por judeus ou relativa à temática judaica? E o que definiria um tema judaico na arte? 

E ainda, um museu judaico deve se limitar à arte judaica em quaisquer de suas acepções ou 

deve haver uma abordagem mais universal? Da mesma forma, quais aspectos da judeidade o 

museu deve enfatizar, entre perspectivas seculares e religiosas ou pensando em temas como 

Holocausto e a constituição do Estado de Israel, entre tantos outros? 

Kirshenblatt-Gimblett, que além de professora atua como curadora-chefe da exposição 

de longa duração do Museu POLIN, expôs, em apresentação ocorrida em Londres, em 201121, 

sua experiência à procura de definições para museus judaicos. Segundo ela, seu modelo de 

instituição museológica judaica tinha se baseado, ao longo de sua vida pessoal e profissional, 

em vivências na América do Norte, Austrália, África do Sul e Israel. Por isso, como ponto de 

partida, um museu judaico seria, tradicionalmente, aquele “criado, de modo geral, por judeus, 

para judeus e sobre judeus – ainda que não exclusivamente”. 

De acordo com a museóloga, em princípio, museus judaicos poderiam se enquadrar em 

três categorias: os inúmeros museus do Holocausto, os museus de imigração, também diversos, 

localizados em países do “Novo Mundo”, e os museus nacionais, no caso de Israel. Esse seria 

o cenário dos museus judaicos associados ao “perfect fit”, à correspondência perfeita. No 

entanto, ela aponta para os museus que integram a categoria de “imperfect fit”, da 

correspondência imperfeita. São museus que desafiam, que questionam, mais do que 

respondem a perguntas. São mais interessantes, oferecem mais oportunidades, estão repletos de 

surpresas, diz a curadora. Para ela, mais do que pensar em conteúdo judaico absoluto, o 

importante é que os novos museus judaicos, ou os menos tradicionais, reforcem a história 

relacional. Assim, judeus são agentes da História em seus países, da mesma forma que todas as 

outras etnias formadoras, e é sob essa perspectiva que os museus judaicos deveriam se orientar. 

O museu judaico só faz sentido quando trata de temáticas que, de alguma forma, dizem respeito 

a todos: todos os judeus, pensando em um judaísmo plural ou ainda nas várias comunidades 

judaicas, e toda a sociedade. 

Para o crítico norte-americano Edward Rothstein (2016), os museus judaicos nos 

Estados Unidos surgiram em meio à emergência dos museus identitários, museus esses que, ao 

contrário de outros, considerados tradicionais, procuravam salientar diferenças e não a unidade 

 
21 Why do Jewish Museums Matter? An International Perspective, apresentada durante a conferência da AEJM, 

disponível em: <https://www.aejm.org/whats-on/lectures-archive/barbara-kirshenblatt-gimblett_why-do-jewish-

museums-matter-an-international-perspective_keynote-2011/>. Acesso em: 21 jul. 2021.  

https://www.aejm.org/whats-on/lectures-archive/barbara-kirshenblatt-gimblett_why-do-jewish-museums-matter-an-international-perspective_keynote-2011/
https://www.aejm.org/whats-on/lectures-archive/barbara-kirshenblatt-gimblett_why-do-jewish-museums-matter-an-international-perspective_keynote-2011/
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baseada em ideais nacionais, que era a tônica até então. Assim, nasciam museus permeados pela 

corrente do multiculturalismo: democráticos, abertos ao diálogo, voltados mais aos públicos 

que às coleções, celebrando e divulgando costumes, tradições, modos de vida particulares. De 

acordo com Rothstein, é nesse contexto que o museu judaico deve ser entendido. Ao mesmo 

tempo, Walter Reich (2016), ex-diretor do Museu do Holocausto de Washington, pondera que, 

para que o museu judaico vá além de seu público judaico, ele deve encontrar o que é universal 

dentro do particular. Percebe-se então que, em grande parte, as discussões acerca do que é ou 

do que deveria ser um museu judaico são atravessadas pela dialética universalismo-

particularismo. 

Jennifer Markovitz (2008) traça um paralelo entre museus étnicos e museus judaicos. 

Assim como os primeiros, que buscam celebrar o legado de grupos étnicos distintos, educando 

a sociedade para que sejam valorizadas as diferentes culturas, promovendo desse modo um 

maior entendimento entre as várias populações, da mesma forma os museus judaicos devem 

educar para a diversidade. Para a pesquisadora de museus judaicos, há que se lidar com dois 

públicos distintos: a própria comunidade, para a qual o museu preserva e celebra a experiência 

judaica, e a sociedade maior, quando o museu atua na promoção da tolerância, divulgando um 

patrimônio normalmente pouco conhecido. Ela ainda ressalta a diversidade na audiência 

judaica, uma vez que se trata do judaísmo-religião, mas também do judaísmo-cultura, entre 

outras possíveis hifenizações. 

No contexto dos museus judaicos europeus, um questionário, encomendado pela 

Fundação Rothschild em 2016 à pesquisadora Brigitte Sion22, trouxe algumas elucidações 

importantes a partir das respostas de 64 instituições em 30 países. No âmbito da definição de 

museus judaicos, algumas conclusões do estudo chamam atenção. Em primeiro lugar, os 

museus têm direcionado suas missões para temas mais universais, apostando em programas e 

exposições que reflitam a reinterpretação da experiência judaica através de temas como 

migrações e diversidade cultural. Em segundo lugar, os museus têm se preocupado em servir a 

um público heterogêneo, que abrange turistas, visitantes locais, grupos escolares, judeus e não 

judeus. Também pôde ser constatada a transformação por que passam diversos museus, de 

repositórios de artefatos históricos a novos papéis como agentes sociais. A amostra incluiu de 

pequenos museus comunitários a museus que são atrações turísticas, museus mais tradicionais, 

embasados em coleções, em contraposição aos estabelecidos em função de aparatos 

 
22 Disponível em: <https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2017/02/Jewish-Museums-in-Europe-

Report.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2017/02/Jewish-Museums-in-Europe-Report.pdf
https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2017/02/Jewish-Museums-in-Europe-Report.pdf
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tecnológicos invejáveis, instituições que contam com uma equipe remunerada expressiva e 

outras que se apoiam majoritariamente na colaboração de voluntários. 

Na linha dos que acreditam que não seja possível definir um museu judaico, destaca-se 

o professor holandês Emile Schrijver, atual diretor do complexo cultural judaico de Amsterdã 

e presidente da AEJM. Em apresentação no evento on-line Collections of Memories – Jewish 

Museums in a Changing Reality, em agosto de 202023,  Schrijver se expressou a favor da 

inexistência de uma categoria única de museu judaico, dadas as distintas realidades nos 

diferentes países. Para ele, os museus trabalham com propostas variadas, públicos diversos e, 

principalmente, contam com recursos desiguais. Da mesma forma, Grace Cohen Grossman 

(2005) afirma que as mensagens que os museus desejam transmitir são múltiplas, porque levam 

em conta a filosofia, a identidade e os valores dos responsáveis pelas decisões, sejam 

fundadores, administradores, membros do conselho ou curadores. Segundo ela, são as políticas 

culturais de cada instituição que formatam seus modelos de atuação. 

1.6 TIPOLOGIAS DE MUSEUS 

Ao contrário das definições de museus, em que há uma intenção mundial clara de adotar 

uma redação aceita universalmente, conforme menção acima, o mesmo não ocorre com o tema 

da tipologia de museus. Dito de outro modo, não existe uma classificação consagrada para 

museus levando em consideração tipologias. Assim, museus podem ser históricos, quando 

predomina a característica histórica do acervo e o mesmo propósito em sua missão. Da mesma 

forma, podem ser de arte: privilegia-se, nas instituições que assim se denominam, o caráter 

estético. Bastante comuns são os museus de ciências, em grande parte focados na exploração 

sensorial voltada ao aprendizado, em paralelo à educação formal. Uma breve pesquisa leva a 

uma série de outras categorizações: museus podem ser etnográficos, biográficos, militares, de 

bairro, de cidade ou de território; outras tantas instituições se debruçam sobre temas específicos: 

futebol, brinquedos, moda, transportes, diversidade sexual, para citar apenas alguns. 

Possibilidades adicionais incluem a segregação das instituições por público-alvo, por exemplo, 

quando voltadas ao público infantil ou à audiência universitária. 

Se a definição de museu é assunto sobre o qual há um trabalho de profissionais e 

acadêmicos, liderados pelo Icom, para que se chegue a uma resolução a contento, o mesmo 

 
23 Evento promovido pela Biblioteca Nacional de Israel, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y-

ZyHelQ9TU&ab_channel=%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%D7%94%D7

%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-ZyHelQ9TU&ab_channel=%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=y-ZyHelQ9TU&ab_channel=%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=y-ZyHelQ9TU&ab_channel=%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
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parece não acontecer no mundo dos museus judaicos. Quanto à tentativa de enquadramento 

destes em tipologias, teríamos os museus religiosos, que seriam aqueles com foco nas religiões, 

na história das religiões e, em termos de acervo, voltados à conservação e à divulgação de 

artefatos religiosos. Sabemos que, como ponto de partida, a maior parte dos museus judaicos 

percebe o judaísmo como cultura ou civilização, muito mais que religião. Da mesma forma, 

privilegiam em suas narrativas aspectos históricos, artísticos e culturais, que acabam se 

sobrepondo a questões puramente religiosas. De onde se conclui que classificar o museu judaico 

como museu religioso não parece ser adequado ou, no mínimo, corresponde a limitar seu 

escopo. Alternativamente, museus judaicos podem ser classificados como museus temáticos, o 

judaísmo ou os judeus como tema central a ser explorado. Também essa classificação parece 

restritiva, monocromática e, pensando no MJSP, anacrônica24.  

Nos Estados Unidos, os museus culturalmente específicos (culturally-specific 

museums) são aqueles que colecionam ou exibem objetos próprios de um grupo étnico ou 

cultural, buscando enfatizar narrativas relacionadas. São também chamados de museus de base 

identitária (identity-based museums). Nessa categoria, poderiam ser incluídos museus judaicos, 

museus de povos indígenas, asiáticos e africanos, entre outros. Ressalta-se que o olhar dessas 

instituições está mais voltado para o grupo particular que se pretende representar. Talvez essa 

seja a maior preocupação, frente a um interesse genuíno em alcançar um bom nível de diálogo 

com a sociedade maior. Nessa linha de raciocínio, há quem acredite que esses equipamentos 

culturais seriam mais adequadamente categorizados como rights-based museums ou, em uma 

tradução livre, museus pautados em direitos humanos (BUNNING, 2018). 

Para Moana Campos Soto (2014), no âmbito da Nova Museologia, os propósitos dos 

museus, com base em seus valores, refletidos em suas políticas culturais, correspondem aos 

elementos verdadeiramente definidores das instituições museais. Então, na verdade, a pergunta 

mais importante que se deve fazer aos museus é “para quê”, ou seja, deve-se indagar com que 

finalidade foram formados e com que intenção operam. 

É sob esse ponto de vista que foram selecionadas tipologias específicas para que se 

proceda a uma análise do MJSP no capítulo de encerramento deste trabalho, quais sejam, museu 

comunitário e museu de sociedade, considerando os valores compartilhados pela instituição, 

sua forma de atuação, público-alvo e motivo de existir. Nesse sentido, a pesquisa se propõe a 

 
24 O MJSP não deve ser considerado como museu de imigração, porque a presença judaica, ou de origem judaica, 

pensando em cristãos-novos, coincide com a existência do Brasil, embora saibamos que o núcleo que constitui o 

Museu seja formado por judeus que aqui chegaram à época da imigração contemporânea.   
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pensar sobre os elementos que fazem com que o MJSP possua algumas características de museu 

comunitário, por seu traço formador no seio da comunidade judaica, sua curadoria 

compartilhada, seu acervo estabelecido a partir de doações dos integrantes, entre vários outros 

fatores que serão abordados oportunamente. Ao mesmo tempo, que seja vislumbrado como um 

museu de sociedade, resumidamente instituição cultural cujo foco extrapola o das coleções, 

preocupada com o debate de temas contemporâneos, fomentando a diversidade de público e 

buscando incluir toda a sociedade. 
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2 A HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA: JUDEUS NO BRASIL 

2.1 INTRODUÇÃO 

Com vistas a apresentar os primórdios do MJSP a partir da transformação do Templo 

Beth-El, erguido no final da década de 1920, porém vislumbrado aproximadamente dez anos 

antes pela Congregação Israelita Asknazi, optou-se primeiramente por discorrer de modo breve 

sobre a história dos judeus no país, em outras palavras, a história (dos judeus) dentro da História 

(do Brasil). Essa opção se dá por dois motivos. O primeiro deles vem da necessidade de 

contextualização, de situar essa comunidade judaica sobre a qual o MJSP pretende narrar, em 

termos espaciais e temporais. A segunda razão está relacionada ao fato de que a comunidade 

judaica brasileira em questão, ao mesmo tempo que é objeto – de pesquisa, de preservação e de 

comunicação do museu – é também sujeito: é ela quem propõe a fundação do MJSP no final da 

década de 1990, pela carência desse tipo de instituição museológica na região à época, entre 

outros fatores, e é ela a responsável por sua implantação. Uma vez compreendida a inserção 

dos judeus no Brasil, passa-se, em seguida, aos vários marcos da constituição do MJSP até o 

presente, às vésperas dos tão aguardados eventos de abertura de portas e lançamento da 

exposição de longa duração na sede no centro paulistano. 

A narrativa expositiva sobre a presença dos judeus no Brasil, que poderá ser conferida 

no primeiro subsolo da edificação, quando do término da implantação museográfica, 

compreende dois módulos distintos. O primeiro deles busca retratar a vida de indivíduos de 

origem judaica e seus feitos nos períodos colonial e imperial. A segunda parte tem a intenção 

de refletir sobre o Brasil República, a partir das importantes ondas imigratórias do final do 

século XIX e primeira metade do século XX.  

Assim como escolhas foram feitas pela curadoria no sentido de priorizar o que deveria 

ser mostrado ao público, seja pela necessidade de organização de espaço, sempre limitado, seja 

pelo posicionamento da instituição relativamente a assuntos que são objeto de discussão dentro 

da comunidade judaica, de onde se constitui o grupo gestor do Museu, da mesma forma o breve 

relato do percurso judaico e cristão-novo em terras brasileiras integrante deste capítulo é fruto 

de inclusões e exclusões. Em outras palavras, procurou-se eleger referências bibliográficas 

consagradas na área de estudos judaicos, que formassem um apanhado do estabelecimento das 

várias populações de origem judaica em todo o país e de suas instituições, seleção essa que não 

necessariamente coincide com a tomada de posição da equipe curatorial no que tange às 

decisões de presença e ausência na mostra do primeiro subsolo. Esse capítulo deve ser visto 
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então como um resumo de cerca de 500 anos de influência judaica no panorama brasileiro, sem 

a pretensão de esgotar o assunto, nem se equiparar a outras possíveis narrativas. 

2.2 BRASIL COLÔNIA: CRISTÃOS-NOVOS E JUDEUS 

 

A história dos judeus no Brasil constitui um caso único; pois de nenhum outro país se 

pode dizer que nele os judeus tenham vivido ao longo de toda sua existência, 

contribuindo substancialmente para o seu desenvolvimento econômico e social. De 

fato, desde o descobrimento do país – evento este do qual participaram, tendo inclusive 

ajudado nos seus preparativos – até a época presente, os judeus, quase sem 

intermitência, aberta ou disfarçadamente, estiveram integrados nos processos de 

formação da nacionalidade. (SEREBRENICK, 1962, p. 9) 
 

A narrativa da trajetória judaica no Brasil, por muito tempo às margens do mainstream 

historiográfico, vem tomando corpo nas últimas décadas. Possivelmente, um marco desse 

processo tenha sido a abertura dos arquivos da Torre do Tombo em Lisboa na década de 1960. 

Isso porque as pesquisas a partir dessa fonte primária puderam dar a dimensão que se tem hoje 

da importância dos cristãos-novos, judeus convertidos à força com o advento da Inquisição na 

Península Ibérica, na formação do povo brasileiro de Norte a Sul. Entretanto, mesmo com uma 

disseminação crescente de quão relevante é o legado judaico no contexto brasileiro, é certo que 

“proeminentes historiadores brasileiros minimizaram ou ignoraram o papel dos descendentes 

de judeus na colonização do Brasil, tanto do ponto de vista econômico como do social e 

cultural” (NOVINSKY, 2005, p. 166); da mesma forma, “A presença dos judeus no Brasil não 

é, em geral, encontrada na historiografia brasileira. Nos livros escolares, nos compêndios 

universitários, não há vestígios desta presença” (BLAY, 2013, p. 17). 

A história dos judeus em nosso território tem início com o desembarque de Pedro 

Álvares Cabral e seus companheiros de navegação na Terra de Santa Cruz, posteriormente 

Brasil. Segundo alguns autores (WIZNITZER, 1966; VELTMAN, 1994), os principais 

tripulantes de Cabral tinham origem judaica, assim como o próprio. Além disso, vários daqueles 

que viabilizaram as navegações, nas funções de astrônomos, geógrafos e técnicos em 

navegação, entre outras, também compartilhariam da mesma origem religiosa. 

Faz-se necessário lembrar que a situação dos judeus na metrópole portuguesa se 

deteriora a partir do Édito de Expulsão de 1496. É quando surge a categoria dos cristãos-novos: 

com a saída do país dificultada, porque na prática os portos foram fechados, os judeus foram 

convertidos à força. A situação se agrava com a entrada em vigor da Inquisição em 1536 e com 

a realização do primeiro auto de fé em Lisboa em 1540. A Inquisição ou o Tribunal do Santo 
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Ofício tinha como função punir heresias, entre elas as práticas judaizantes dos cristãos-novos. 

É com a roupagem de cristãos-novos que os judeus partem para o Novo Mundo. Oficialmente, 

a Inquisição só termina em Portugal em 1821. No Brasil, o Tribunal do Santo Ofício atuou por 

meio das visitações, que ocorreram de 1591 a 1760.  

Diz a História que o cristão-novo Gaspar da Gama, integrante da esquadra de Cabral, 

além de ter sido um dos primeiros europeus a pisar em solo brasileiro, teria sido o primeiro 

indivíduo de origem judaica a aqui aportar. O segundo nome judaico associado aos primórdios 

do país corresponde ao de Fernando de Noronha (ou Fernão de Loronha). Ele teria liderado um 

consórcio de cristãos-novos para atuar na exploração de pau-brasil e, em 1504, como primeiro 

donatário do Brasil, teria recebido a ilha do litoral pernambucano. Também a ele são atribuídos 

os primeiros esforços para a introdução da cana-de-açúcar no país.  

Relativamente ao estabelecimento de judeus e cristãos-novos em meio aos ciclos 

econômicos coloniais predominantes, da cana-de-açúcar e do ouro, pode-se dizer que a vida 

judaica sem restrições só ocorreu em tempo e espaço bem definidos; em outras palavras, judeus 

puderam viver em sua plenitude como tais, professando a religião em sinagogas, ensinando em 

escolas judaicas e organizando entidades, somente durante a dominação holandesa, ou seja, de 

1630 a 1654. 

Assim, falar sobre o Brasil judaico, excetuando-se esse curto espaço de tempo em terras 

pernambucanas, equivale a discorrer sobre a vida cristã-nova que aqui pulsava, de Norte a Sul, 

como nos traz Lina Gorenstein (2005, p. 144): “no século XVIII encontramos cristãos-novos 

em todo o território brasileiro”. Segundo Helena Lewin (2019, p. 63), “desde o século XVI, os 

cristãos-novos participaram no Brasil, nas áreas econômica e social, sendo provável que nessas 

condições fosse fácil criar e sustentar estratégias para disfarçar a vida judaica que transcorria 

nos subterrâneos da sociedade colonial”. 

O Brasil cristão-novo não pode ser entendido como formado por um grupo monolítico. 

Havia aqueles que professavam a religião judaica às escondidas, os criptojudeus25. Havia os 

que se identificavam totalmente com a nova religião, o catolicismo. E, como dizia Anita 

Novinsky, havia o “estar entre”, o “homem dividido” (GORENSTEIN, 2009; LEWIN, 2019). 

Para se ter uma ideia da dimensão do Brasil cristão-novo, afirma Novinsky (2005, p. 172):  

 

 
25 Também chamados segundo o termo em hebraico, anussim, os forçados à conversão cristã. 
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É um fato surpreendente que o número de cristãos-novos residentes em várias cidades 

brasileiras excedesse o número total de judeus que viviam em Amsterdã, que 

concentrava então a mais numerosa comunidade sefardi26 do mundo. O número total 

dos cristãos-novos no Brasil sempre permanecerá uma incógnita, uma vez que só temos 

informações sobre os cristãos novos que foram presos ou acusados de judaizantes pela 

Inquisição. 
 

Antes de passar ao Brasil colonial judaico propriamente dito, faz-se necessário relatar 

alguns fatos e pessoas que marcaram a vida cristã-nova nesses primeiros trezentos anos do país, 

sem, é claro, pretender esgotar o assunto. No século XVI, temos o primeiro casal de cristãos-

novos aqui estabelecidos, Branca Dias e Diogo Fernandes, que, por suas práticas judaizantes, 

foram alvos da Inquisição. Senhores de engenho em terras pernambucanas, eram conhecidos 

por participar de rituais judaicos em Camaragibe e por “fazer esnoga”27. Na Bahia, pesquisas 

dão conta da existência de uma sinagoga secreta no engenho de Matoim. O casal responsável 

pelo engenho, Ana Rodrigues e Heitor Antunes, foi delatado ao Tribunal do Santo Ofício. De 

modo semelhante, destacam-se sinagogas informais em atividade na Paraíba. Ainda no mesmo 

século, Bento Teixeira, autor de Prosopopeia, obra que marca o barroco na literatura brasileira, 

primeiro poema escrito no Brasil, também era de origem judaica. Perseguido pela Inquisição, 

acabou preso e enviado para Lisboa.  

No século XVII, destaca-se na história cristã-nova o nome de Antônio José da Silva, o 

“Judeu”, conhecido dramaturgo português, natural do Rio de Janeiro. De origem judaica, foi 

vítima de violência. Acredita-se que tenha mantido sua fé secretamente. No Maranhão, temos 

os irmãos Beckman, Thomaz e Manoel, esse último considerado como protomártir da 

Independência por sua atuação na revolta colonial de 1684, a Revolta de Beckman (ou 

Bequimão). Ambos foram acusados de praticarem o judaísmo. Outros nomes conhecidos da 

História do Brasil são os bandeirantes, entre eles, de família cristã-nova, podemos citar Antônio 

Raposo Tavares e Fernão Dias Paes. No século XVIII, cristãos-novos, provenientes de outras 

regiões do país, mas principalmente de Portugal, participaram da corrida ao ouro, ocupando 

vários povoamentos e trabalhando em diversas frentes, tanto em Minas Gerais quanto em Goiás. 

Os fatos acima mostram que, apesar da vigência do Tribunal do Santo Ofício por meio 

das Visitações nos séculos XVI, XVII e XVIII, os cristãos-novos continuaram atuantes em suas 

práticas judaizantes. Em que pese o fato de um patrimônio material pouco farto ter sobrevivido, 

 
26 O termo sefardi ou sefaradita ou ainda sefardita designa, de modo geral, os judeus provenientes da Península 

Ibérica. 
27 O termo se refere à reunião para a realização de práticas judaicas em sinagogas improvisadas nos domicílios. 
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não se pode dizer o mesmo do patrimônio imaterial de origem judaica dessa época. Segundo 

Gorenstein (2005, p. 156), 

Os cristãos-novos foram essenciais para a construção do Brasil. Não eram judeus, e no 

século XVIII certamente não tinham mais uma identidade judaica. Mas, sem dúvida, 

fazem parte da história judaica, uma vez que eram considerados como judeus pela 

comunidade ampla e pelo Tribunal do Santo Ofício, e mantinham uma memória 

judaica. 
 

Conforme mencionado anteriormente, capítulo à parte na História do Brasil, geral e 

judaica, corresponde ao período de 1630 a 1654. A gestão de Maurício de Nassau sem dúvida 

contribuiu para a economia da região, porém, se fosse necessário atribuir uma única 

característica a esse breve intervalo de tempo marcado pela dominação holandesa em 

Pernambuco, essa seria tolerância religiosa; nas palavras de Lewin (2019, p. 50): 

[...] é sobre a tolerância religiosa – que significa a pluralidade e a convivência respeitosa 

das diferentes manifestações de fé e de culto – que vamos compreender a presença de 

judeus sefaraditas, livres e abertamente praticantes, no panorama socioeconômico e 

cultural do Brasil Holandês.  
 

Para boa ordem, a vida judaica praticante em Pernambuco nessa época era formada por 

judeus provenientes da Holanda – basicamente antigos cristãos-novos originários da Península 

Ibérica, que retornaram ao judaísmo em solo holandês - e por cristãos-novos, que já habitavam 

o Brasil e que voltaram a adotar a condição de judeus, atraídos justamente pela organização 

comunitária que tomava corpo28. Quanto ao percentual de representação dessa comunidade, 

fontes mencionam 20% da população economicamente ativa ou 50% dos brancos residentes em 

Recife (LEWIN, 2019). Os judeus, falando vários idiomas, eram conhecidos intérpretes e 

exportadores. Atuavam no comércio, intermediação e financiamento de açúcar. Eram 

proprietários rurais e urbanos – a Rua dos Judeus, hoje Rua do Bom Jesus, testemunha a 

importante vida judaica passada no centro do Recife. 

São duas as sinagogas de que se tem registro na região, a Magen Abraham29 e a Zur 

Israel, essa última sediada no local onde, desde 2001, encontra-se o Centro Cultural Judaico de 

Pernambuco em Recife. Apesar de se tratar de um momento bastante breve da História do 

Brasil, são várias as marcas da atividade comunitária judaica estruturada: a existência de um 

 
28 Bruno Guilherme Feitler (2005) se refere a “gentes” da Nação, em contraposição à conhecida obra de José 

Antônio Gonsalves de Mello, Gente da Nação, para representar dois grupos distintos: judeus de origem ibérica, 

instalados no Nordeste durante a ocupação holandesa, e os cristãos-novos que aqui viviam. Segundo o historiador, 

vamos encontrar no Brasil holandês cristãos-novos judaizantes e participantes da comunidade, cristãos-novos 

judaizantes, mas não participantes da comunidade oficial, e cristãos-novos não judaizantes, enfatizando o longo 

espectro da nova dimensão identitária (FEITLER, 2009). 
29 Lê-se Maguen Abraham. 
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cemitério judaico desde 1638, duas escolas judaicas, Talmud Torá e Etz Haim, além de mais de 

uma dezena de instituições de assistência comunitária. 

Também são dois os rabinos imortalizados nesse período: Isaac Aboab da Fonseca e 

Mosseh Rephael d’Aguilar30. Aboab da Fonseca31, nascido em Portugal no interior de uma 

família forçada à conversão ao catolicismo, que retorna à religião judaica em terras holandesas, 

é considerado o primeiro rabino das Américas, assim como a Zur Israel é tida como a primeira 

sinagoga do Hemisfério Ocidental. É também o autor do primeiro poema escrito em hebraico 

nas Américas: a obra Zecher32 assiti leniflaot El (Erigi um memorial aos milagres de Deus) 

descreve os acontecimentos por ocasião dos conflitos entre holandeses e portugueses pela 

retomada de Pernambuco, o que por fim acontece em 1654. 

A partir dessa data, aqueles que integravam a comunidade deixam o país, já que é 

proibido professar o judaísmo no Brasil português; como destinos, a Holanda e colônias 

holandesas no Caribe, para não mencionar os 23 judeus brasileiros que supostamente acabaram 

desembarcando em Nova Amsterdã, atual Nova Iorque (LEVY, 2018). Em outras palavras, a 

comunidade judaica se desintegrou e a minoria que permaneceu no Brasil se assimilou. Entre 

esse primeiro momento da vida judaica brasileira e o momento seguinte, qual seja, o Brasil 

Imperial, há um hiato histórico e nenhuma ponte de contato, conforme assinalou Nachman 

Falbel (2008, p. 30): 

[...] a história recente ou moderna dos judeus no Brasil nada tem em comum com o 

período colonial, pois os cristãos-novos, assim como os judeus sob o domínio holandês 

com a restauração do poder português, a partir de 1654, não deixaram comunidades 

organizadas que as novas ondas imigratórias, a partir de 1808, pudessem receber e lhes 

dar continuidade. 
 

2.3 JUDEUS NO BRASIL INDEPENDENTE: PRINCIPAIS COMUNIDADES 

A partir do começo do século XIX, o país passa a receber imigrantes declaradamente 

judeus. O contexto histórico geral inclui grandes transformações: a Abertura dos Portos às 

Nações Amigas e a vinda da família real em 1808, os tratados de comércio em 1810, inserindo 

o Brasil na rota internacional, e a própria Independência em 1822. A vida judaica no novo país, 

 
30 O Rabino David Weitman, em seu livro Bandeirantes Espirituais do Brasil: Rabinos Isaac Aboab da Fonseca 

e Mosseh Rephael d’Aguilar: século XVII, traz um compilado das principais obras desses dois proeminentes 

representantes do Brasil Holandês. Sobre Aboab da Fonseca, Weitman enfatiza o seu reconhecimento também por 

parte de intelectuais não judeus; célebre a frase da época atribuída ao padre Antônio Vieira: “Aboab sabia o que 

dizia”. 
31 A autora deste trabalho é descendente do rabino Isaac Aboab da Fonseca. 
32 O dígrafo ch, utilizado na transliteração de palavras da língua hebraica, equivale ao som de rr da pronúncia 

carioca.  
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exercida de forma explícita, torna-se possível graças ao fim oficial da Inquisição em 1821, um 

processo que tem início ainda em 1773 com leis promotoras da equiparação entre cristãos-novos 

e cristãos-velhos, e à introdução da tolerância religiosa instituída pela Constituição de 1824. 

Uma vez o país independente, a questão imigratória entra na pauta brasileira. Com “o 

fazer a América” mais restrito, tendo em vista o fechamento das fronteiras de países como 

Estados Unidos, Canadá e Argentina a partir do começo do século XX, o Brasil passa a 

despontar como alternativa. A imigração judaica a partir de 1808 é conhecida como imigração 

contemporânea. 

Segundo René Daniel Decol (1999), só se pode falar acerca de imigração judaica em 

massa no século XX, sendo que, como destino significativo relativamente a todo o movimento 

migratório judaico, o Brasil se destaca a partir de meados dos anos 1920. Com a deterioração 

da situação na Europa como fator de expulsão e por outro lado a imposição de quotas nos 

Estados Unidos, país de preferência para os judeus, e as restrições de entrada na Palestina, outra 

possibilidade cogitada para a população judaica, aparece o Brasil, entre outras poucas 

possibilidades. Nos anos 1930, o país continuou como direção importante até a 2ª Guerra 

Mundial, em um contexto de ascensão do nazismo, resultado do esforço para driblar as 

limitações impostas pelo governo Vargas.  

No período do pós-guerra, retomam-se os fluxos migratórios: é a segunda fase mais 

importante da imigração judaica para o Brasil (DECOL, 1999). Os motivos foram, além do 

Holocausto na Europa, a propaganda antissemita frente ao nacionalismo árabe, às vésperas do 

estabelecimento de Israel, atingindo os judeus dos países do Oriente Médio, como Egito, 

Líbano, Síria, entre outros, e o antissemitismo durante a era Stalin, associado às tensões 

relativas à Guerra Fria, acometendo, por exemplo, judeus da Hungria, que se viram reprimidos 

em suas liberdades, uma vez instalado o comunismo na região. Assim, de acordo com Decol 

(1999), são dois os fluxos importantes no ciclo migratório judaico moderno: aquele que se 

desenrolou antes da 2ª Guerra Mundial, abrangendo as décadas de 1920 e 1930 e envolvendo 

judeus asquenazes em sua maioria, e o do pós-guerra, incluindo, nesse período, judeus 

asquenazes33, sefarditas e orientais34. 

 
33 O termo asquenaze se refere aos judeus provenientes da Europa Oriental e Central, originários da ramificação 

que se estabeleceu na Alemanha. 
34 Judeus orientais ou mizrahim são aqueles associados ao Oriente Médio, que não registraram passagem por 

Portugal e Espanha. 
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2.3.1 Amazônia 

Os primeiros registros de judeus na Amazônia remontam ao início do século XIX35. Em 

sua imensa maioria, vindos do Marrocos, motivados, a princípio, pelo ciclo das drogas do 

sertão, as especiarias da floresta, depois pelo ciclo da borracha. A extrema pobreza, a falta de 

oportunidades e hostilidades aos judeus são apontados como a causa do êxodo do Norte da 

África ao Brasil. Predominantemente marroquinos descendentes dos perseguidos na Península 

Ibérica36, falavam espanhol e haquitía37. Inicialmente, fixaram-se em vilas longínquas junto aos 

rios. Considerados os primeiros regatões – comerciantes ambulantes38, vendiam mercadorias 

diversas em troca de produtos da floresta. Posteriormente, estabeleceram-se em Belém e 

Manaus. 

É em Belém que se forma a segunda comunidade judaica organizada do Brasil, após a 

de Recife no século XVII, ou a primeira do Brasil independente. Duas sinagogas do século XIX 

estão até hoje em funcionamento, a Shaar Hashamaim e a Eshel Abraham. A Shaar Hashamaim, 

cuja fundação se deu na década de 1820, é considerada a primeira casa de oração judaica 

moderna no país39, tendo em vista que a existência oficial de sinagogas só passou a ser permitida 

com a primeira Constituição da República em 189140. Nessa mesma época, em 1823, o judeu 

luso-marroquino José Benjó entra com pedido de naturalização e licença para atuar no comércio 

– é a primeira solicitação deste tipo de que se tem notícia. Além de várias instituições 

comunitárias, a cidade contou, de 1918 a 1923, com um jornal judaico sionista em língua 

portuguesa, o Kol Israel (Voz de Israel, em português), fundado pelo Major Eliezer Levy, 

personalidade pública bastante conhecida no Pará. 

 
35 O ano de 2010 marcou os festejos do bicentenário da presença judaica na Amazônia, embora pesquisas recentes 

possam vir a indicar a existência de judeus na região antes de 1810. 
36 A região recebeu também judeus da Alsácia-Lorena devido ao conflito franco-prussiano de 1870, além de outros 

marroquinos não integrantes do Marrocos espanhol. 
37 A haquitía corresponde a um dialeto judeu-hispano-marroquino, com reconhecimento pela Real Academia de 

Letras da Espanha. 
38 Henrique Veltman (2005) e os irmãos Elias e David Salgado (2015) chamam atenção para o importante 

paralelismo entre os regatões e os asquenazes prestamistas ou mascates da região Sudeste no século XX. 
39 Já Anat Falbel, em seu artigo “Como cantaríamos o canto do Senhor numa terra estrangeira?”, publicado no 

Boletim Informativo AHJB n. 35 de janeiro/abril 2006, afirma que as primeiras instituições religiosas organizadas 

no país, segundo David José Perez, teriam sido, no Rio de Janeiro, o Centro Israelita Merkaz Israel e o Centro 

Israelita Marroquino; em São Paulo, a Comunidade Israelita Kehilat Israel; e, no Rio Grande do Sul, o Centro 

Israelita em Passo Fundo, a Sociedade União Israelita de Porto Alegre e o Centro Israelita de Santa Maria da Boca 

do Monte. As seis instituições teriam se originado entre 1905 e 1912. 
40 A Constituição de 1824 previa o catolicismo como a religião do Império. No entanto, “outras religiões serão 

permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma exterior de Templo” 

(LEWIN, 2019, p. 144). A partir da Proclamação da República, o conceito de religião única deixa de existir. Na 

verdade, desde a Constituição de 1891, a ideia de religião oficial passa a não contar mais com respaldo legal. 
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A comunidade atual de Belém conta com cerca de 450 famílias, segundo dados da 

Confederação Israelita do Brasil (Conib)41, 90% das quais formadas por descendentes dos 

primeiros marroquinos. Composta hoje mais por profissionais liberais que comerciantes, é a 

comunidade de judeus mais antiga do Brasil em termos ininterruptos. Em Manaus, sinagogas 

foram fundadas nos anos 1920. De acordo com informações recentes do Comitê Israelita do 

Amazonas (CIAM)42, em torno de 850 judeus estão estabelecidos na cidade. 

Se os marcos físicos da presença judaica no Norte do país são poucos, os traços culturais 

são muitos. Aspectos como o isolamento geográfico, a especificidade da cultura marroquina, a 

influência limitada de outros grupos judaicos e a troca cultural com a população local resultam 

em uma comunidade judaica única43. 

2.3.2 Rio de Janeiro  

A imigração judaica para o Rio de Janeiro tem início com a vinda da família real em 

1808. Assim, nas primeiras décadas do século XIX, vieram judeus ingleses e franceses: eram 

industriais, comerciantes, profissionais liberais, acompanhando a imigração geral europeia 

crescente, em movimento imigratório espontâneo. O judeu asquenaze Piotr Czeriewicz, ou Dr. 

Chernoviz, destacou-se na Corte, tendo produzido um Formulário ou Guia Médico, onde 

procurou divulgar fórmulas a partir de plantas medicinais brasileiras. A obra obteve tanto 

sucesso que totalizou 19 edições. 

A partir de 1820, começam a chegar ao Rio de Janeiro judeus marroquinos, pelas 

mesmas razões que levaram outros conterrâneos a se instalarem na região Norte do país, quais 

sejam, a falta de oportunidades econômicas, além das hostilidades sofridas no Norte da África. 

A União Israelita Shel Guemilut Hassadim foi fundada em 1840 por judeus dessa origem, 

sinagoga que continua em pleno funcionamento nos dias de hoje. Mas foi só 30 anos depois 

que se deu a aprovação dos estatutos da primeira entidade judaica oficial, congregando 

 
41 Disponível em: <https://www.conib.org.br/comunidades/cip-centro-israelita-do-para/>. Acesso em: 21 jul. 

2021. 
42 Informação verbal de Anne Gimol Benzecry Benchimol, diretora do CIAM, em entrevista concedida ao Núcleo 

de História Oral Gaby Becker do MJSP em 8 de outubro de 2021. 
43 Talvez a prática cultural mais marcante relacionada à Amazônia judaica sejam as celebrações (hilulot em 

hebraico) em homenagem a indivíduos considerados santos (tzadikim em hebraico), por exemplo, Bar Iochai e 

Shalom Muyal, esse último venerado pela população judaica e não judaica; também relevante a haquitía, com “seu 

considerável peso na estruturação da identidade étnica das comunidades judaicas da Amazônia”. (Bentes, W. A 

mão e a luva. Amazônia Judaica. Ano 2, n. 2, nov. 2010. Disponível em: 

<https://issuu.com/amazoniajudaica/docs/revista_amaz__nia_judaica__232_-_ou>. Acesso em: 21 jul. 2021.) 

https://www.conib.org.br/comunidades/cip-centro-israelita-do-para/
https://issuu.com/amazoniajudaica/docs/revista_amaz__nia_judaica__232_-_ou
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marroquinos e imigrantes da Alsácia-Lorena, denominada União Israelita do Brasil, ainda sem 

referência oficial a manifestações religiosas e sim à prática de assistência mútua. 

Já o Grande Templo Israelita, cuja pedra fundamental data de 1925 e a inauguração de 

1932, “foi a primeira edificação do Brasil especificamente projetada e construída para ser uma 

sinagoga”, segundo a obra Kehilá – Álbum histórico da comunidade do Rio de Janeiro44, e 

representou, até a década de 1940, o centro da vida judaica na capital brasileira, tendo em vista 

que a comunidade que vivia no entorno da Praça Onze era expressiva. O Grande Templo 

resultou de iniciativa de imigrantes originários da Rússia, Polônia, Lituânia e Bessarábia - hoje 

Moldávia, Romênia e Ucrânia - liderados pelo rabino polonês Isaias Raffalovich, no Brasil 

desde 1923. O prédio do Templo foi tombado pelo Iphan em 1987. 

O estado do Rio de Janeiro representa hoje a segunda maior comunidade judaica do país 

depois de São Paulo – são aproximadamente 25 mil indivíduos, segundo dados do Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010. Além da capital, 

outros municípios como Niterói e Petrópolis atualmente, e Nilópolis, na Baixada Fluminense 

no passado, receberam judeus. Em Resende, na região Sul Fluminense, houve uma tentativa em 

1936 de fundar uma colônia agrícola a ser ocupada por judeus alemães perseguidos, sem 

sucesso.  

Além das primeiras nacionalidades mencionadas, formam a comunidade fluminense 

atual judeus asquenazes, sefarditas e orientais de distintas origens. Inicialmente ganhando a 

vida como comerciantes e prestamistas ou mascates45, hoje os judeus atuam em todas as áreas. 

São várias as instituições comunitárias, religiosas, de ensino, de ajuda mútua, clubes, entre 

outras. A imprensa judaica brasileira em língua portuguesa fez sua estreia no Rio de Janeiro: o 

primeiro jornal judaico escrito em português é o A Columna, fundado em 1916 por David José 

Pérez, brasileiro de família marroquina46. 

 

 
44 Para Anat Falbel (2006, p.16), “O Centro Israelita foi o primeiro edifício sinagogal construído em São Paulo 

exatamente para este fim”. Portanto, segundo a pesquisadora, a Knesset Israel do Bom Retiro, projetada pelo 

arquiteto Olavo Franco Caiuby em 1916, seria anterior ao Grande Templo carioca. 
45 Os clienteltchikes, conforme o termo em iídiche. 
46 Curiosamente, os primeiros jornais judaicos em língua portuguesa no Brasil, Kol Israel, em Belém, e A Columna, 

no Rio de Janeiro, foram idealizados no início do século XX pela comunidade sefardita. As razões seriam a 

anterioridade da imigração sefardita em relação a outros ciclos imigratórios judaicos e, em segundo lugar, o 

domínio do português, seja por estarem mais tempo no Brasil, seja por compreenderem, por exemplo, o haquitía, 

com suas semelhanças em relação às línguas latinas. (Falbel, N. Os Sefaraditas e o início da imprensa judaica no 

Brasil. Morashá. Disponível em: <http://www.morasha.com.br/brasil/os-sefaraditas-e-o-inicio-da-imprensa-

judaica-no-brasil.html>. Acesso em: 21 jul. 2021.) 

http://www.morasha.com.br/brasil/os-sefaraditas-e-o-inicio-da-imprensa-judaica-no-brasil.html
http://www.morasha.com.br/brasil/os-sefaraditas-e-o-inicio-da-imprensa-judaica-no-brasil.html
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2.3.3 Rio Grande do Sul 

No Rio Grande do Sul, o povoamento judaico se deu, inicialmente, pela instalação de 

colônias agrícolas, graças ao patrocínio do filantropo judeu alemão, o barão Maurice de Hirsch. 

Responsável pela criação da Jewish Colonization Association (JCA ou ICA) em 1891, 

organizou a compra de terras e a vinda de judeus fugidos da Rússia para o Canadá e a Argentina, 

na última década do século XIX, e para o Sul do Brasil, a partir dos primeiros anos do século 

seguinte. É nesse contexto que se dá a criação da colônia Philippson na região de Santa Maria, 

em 1904, e da colônia de Quatro Irmãos, com quatro núcleos distintos - Quatro Irmãos, 

Baronesa Clara, Barão Hirsch e Rio Padre - englobando áreas de Santa Maria, Erechim e Passo 

Fundo, em 1911. Nessas terras, plantava-se basicamente trigo, fumo e cereais e desenvolvia-se 

a pecuária. 

 Empreendimento totalmente privado e único na imigração judaica brasileira, 

viabilizado a partir do acordo com o governo do estado sulista, sustentava-se sobre a JCA: a 

instituição assumia despesas de viagem, a compra e a distribuição dos lotes de terra, os custos 

de moradia, a aquisição de ferramentas de trabalho, além de se responsabilizar por serviços de 

educação, entre outros. Importante a figura do rabino Isaías Raffalovich47, representante da 

JCA, que, mesmo instalado no Rio de Janeiro, preocupou-se em prover professores para a 

região: credita-se à JCA e ao rabino a formação da primeira rede escolar judaica brasileira. 

As colônias agrícolas apresentaram curta duração e os motivos apontados para isso são, 

em primeiro lugar, a dificuldade do trabalho no campo devido à falta de experiência e a 

qualidade pouco favorável da terra, resultando em baixa produtividade agrícola. Além disso, 

havia o isolamento geográfico das colônias relativamente aos grandes centros e a situação 

política regional instável, entre outros fatores. Tendo em vista os desafios mencionados, as 

famílias de Quatro Irmãos e Philippson acabaram, em sua maioria, por se transferir para Porto 

Alegre ainda na década de 1920. 

Assim, a Porto Alegre judaica se formou, em parte, pelo êxodo das colônias agrícolas, 

ainda que outros judeus provenientes da Europa Oriental tenham chegado diretamente à cidade 

nos primeiros anos do século XX. Destaca-se na capital do Rio Grande do Sul a publicação do 

primeiro jornal em iídiche do Brasil, o Di Mentsch’hait, A Humanidade em português, a partir 

de 1915, por inciativa de Joseph Halevi, ex-colono de Quatro Irmãos. Atualmente, menos de 

 
47 O rabino Raffalovich teria vindo para a cerimônia da pedra fundamental do Templo Beth-El, sede atual do 

MJSP, segundo depoimento de Samuel Roder, arquiteto da sinagoga (BLAY, 2013, p. 208). 
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10 mil judeus vivem no estado, de acordo com dados da Conib48, em sua quase totalidade na 

capital, formando uma comunidade majoritariamente asquenaze. 

2.3.4 São Paulo 

Segundo a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), a formação de uma 

comunidade organizada em nossa região teria se dado a partir da década de 1910. Entretanto, a 

cidade teria recebido judeus a partir de 1845, imigrantes da Alsácia-Lorena em sua maioria, 

bastante integrados à sociedade francesa, o que provavelmente explica a ausência das 

instituições comunitárias nessa época (WOLFF, 1988). 

Antes disso, sobre o Brasil Colônia, segundo Nachman Falbel (2008), atas da Câmara 

de São Paulo datadas de 1613 informam sobre a existência de “cristãos-novos e homens da 

nação hebreia”. Nome de destaque entre os cristãos-novos do século XVI na região é João 

Ramalho, considerado “Patriarca dos Bandeirantes” e pai dos paulistas49. Quanto à figura 

fundadora de São Paulo, o padre José de Anchieta, também partilharia de origem cristã-nova, 

segundo Paulo Valadares e Guilherme Faiguenboim (2009). 

Em contraposição à perspectiva adotada pela Fisesp, a existência de comunidade judaica 

organizada em São Paulo desde o final do século XIX é defendida por Nachman Falbel (2008). 

De qualquer forma, parece que há consenso quanto à escassez de informações desse grupo 

imigratório da Alsácia-Lorena, que, segundo os poucos registros, seria provedor de artigos de 

luxo para a nascente burguesia urbana50.  

O Dr. Samuel Edouard da Costa Mesquita é considerado o primeiro rabino paulista, 

ainda que não tivesse formação como tal. Cirurgião-dentista de origem portuguesa, nascido em 

Paris, chegou ao Rio de Janeiro em 1860, teve D. Pedro II entre seus pacientes, pertenceu à 

sinagoga Shel Guemilut Hassadim naquela localidade e, transferindo-se para São Paulo, passou 

a liderar as rezas em sua residência localizada no centro, até seu falecimento em 1894. 

 
48 Disponível em: <https://www.conib.org.br/comunidades/firs-federacao-israelita-do-rio-grande-do-sul/>. 

Acesso em: 21 jul. 2021. 
49 A origem cristã-nova de Ramalho é colocada em questão pelo casal de pesquisadores Egon e Frieda Wolff 

(1988). 
50 Sobre a vida comunitária paulistana dos judeus da Alsácia-Lorena no século XIX, especula-se sobre a 

possibilidade de terem formado associações. (Szwarcbart, M. A comunidade judaica proveniente da Alsácia-

Lorena, em São Paulo, estava organizada e construiu uma sinagoga? As Sinagogas em São Paulo – Arte e 

Arquitetura Judaica. São Paulo, 25 dez. 2019. Disponível em: 

<https://artejudaicasaopaulo.blogspot.com/2019/12/a-comunidade-judaica-proveniente-da.html>. Acesso em: 21 

jul. 2021). 

https://www.conib.org.br/comunidades/firs-federacao-israelita-do-rio-grande-do-sul/
https://artejudaicasaopaulo.blogspot.com/2019/12/a-comunidade-judaica-proveniente-da.html
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Entre 1905 e 1906, segundo pesquisas de Nachman Falbel (2008), houve uma tentativa 

de colonização no interior, na região de Rio Claro e Campinas. Promovida pelo governo 

paulista, voltada ao fornecimento de mão de obra para o setor cafeeiro, envolveu judeus russos 

inicialmente e, em um segundo momento, outros imigrantes europeus não judeus51. A vinda 

dos judeus russos ao Brasil integrou o ciclo migratório maior de saída, motivado pela imposição 

de leis restritivas e pogroms: mais de dois milhões deixaram a Rússia entre 1880 e 1920, 

majoritariamente em direção aos Estados Unidos. A fixação dos colonos judeus na zona rural 

paulista não foi bem-sucedida por vários fatores, resultando em seu deslocamento para os 

centros urbanos regionais, bem como para a capital. 

As primeiras famílias que se estabeleceram em São Paulo, integrantes da comunidade 

como se conhece hoje, vieram em parte do interior, em parte diretamente para a capital a partir 

de seus países de origem. Os judeus aqui chegaram em meio a outros grupos imigratórios, 

atraídos pela crescente industrialização e urbanização. 

Os judeus provenientes da Bessarábia e outros da Europa Oriental foram os pioneiros 

na formação da base da comunidade moderna. Porque pretendiam se estabelecer, constituíram 

instituições como escolas, sinagogas, bibliotecas, sociedades de ajuda mútua, cemitérios, logo 

no início do século XX. Segundo Paulo Valadares (2007), esse é o grupo majoritário da 

comunidade paulistana atual. 

A primeira comunidade organizada de São Paulo data de 1912. É a Kehilat Israel ou 

Comunidade Israelita de S. Paulo, que em 1913 já possuía sede em sobrado adaptado no Bom 

Retiro. Por muitos anos, a instituição serviu de referência para os que chegavam à cidade: além 

de sinagoga, funcionava como escola e biblioteca. A relevância da Kehilat Israel se justifica 

pelo marco que ela representa como início da comunidade em termos institucionais na cidade. 

Seu edifício atual, idealizado em 1957, deixou de abrigar a primeira sinagoga paulistana em 

2012 para dar lugar à primeira instituição museológica judaica no município.  

A segunda sinagoga mais antiga também foi constituída no mesmo bairro: é a Knesset 

Israel de 1916. A instalação dos judeus no Bom Retiro, área que anteriormente abrigara muitos 

italianos, deu-se, em grande parte, pela proximidade com a Estação da Luz, tendo em vista o 

fato de que se chegava de trem a partir de Santos.  

 
51 Foram três as colônias de destino dos judeus russos no início do século XX: duas na região de Campinas, Nova 

Odessa e Funil – Campos Salles, e uma na região de Rio Claro, Corumbatahy - Jorge Tibiriçá. 
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Aos judeus bessarabianos, poloneses e lituanos, que aqui se encontravam, somaram-se 

outros judeus da Europa Oriental perseguidos pela onda antissemita, assim como os de 

procedência alemã. Também esses constituíram sinagoga própria – a Congregação Israelita 

Paulista (CIP) em 1936. Da mesma forma, húngaros fundaram a Sinagoga Israelita Paulista 

(SIP) em 1931, embora a grande leva imigratória húngara tenha se intensificado na década de 

1950. Quanto aos imigrantes italianos, segundo Anna Rosa Bigazzi, de 1938 a 1945 foram 

recebidos 700 refugiados judeus, movimento impulsionado pela instituição de leis raciais 

naquele país.52 

Em 1937, a cidade já contava com mais de 10 sinagogas; além do Bom Retiro, podiam 

ser encontradas em bairros como Brás, Mooca, Bela Vista ou Centro, Cerqueira César, 

Pinheiros, Vila Mariana e Cambuci, indicando a dispersão da comunidade. De acordo com 

Rachel Mizrahi (2003, p. 204), a organização das sinagogas sempre foi “atomizada, segundo 

comunidades de origem”. O Templo Beth-El, uma das primeiras sinagogas da cidade, e a 

família Klabin, notadamente Maurício Klabin, nome vinculado ao projeto desde seus 

primórdios e considerado um dos primeiros, senão o primeiro filantropo judeu paulistano, 

merecerão seção à parte, dada sua relação intrínseca com o patrimônio objeto de estudo. 

Ainda que minoritários frente à imigração europeia, os judeus sefarditas e orientais têm 

lugar de destaque na formação da comunidade paulistana. As primeiras sinagogas desses grupos 

específicos foram erguidas na década de 1920. Assim como os asquenazes, sefarditas e orientais 

também utilizavam residências para as rezas antes da constituição de suas sinagogas. A 

Comunidade Sepharadi de São Paulo – conhecida como Sinagoga Israelita Brasileira do Rito 

Português ou Templo Israelita Ohel Yaacov ou ainda sinagoga da Abolição - foi fundada no 

bairro da Bela Vista em 1924 por turcos de Istambul e Esmirna, além de sefarditas provenientes 

da Ilha de Rodes, todos falantes de ladino.  

Segundo Mizrahi (2012, p. 84), “os primeiros imigrantes judeus do Oriente Médio de 

fala árabe fixaram residência na Mooca”, também a partir das últimas décadas do século XIX, 

juntando-se a imigrantes italianos, espanhóis e árabes53. Ainda de acordo com a pesquisadora 

(2012), eram os “turcos da prestação”, expressão utilizada também para árabes muçulmanos e 

 
52 Os italianos não construíram sinagoga própria. Frequentavam, em sua maioria, o Templo Israelita Ohel Yaacov 

- sinagoga da Abolição ou, alternativamente, a CIP. 
53 Além da Mooca, os judeus orientais se fixaram em áreas como Brás e Ipiranga; os judeus sefarditas optaram 

pelo Centro, Bela Vista, Consolação e Jardins. 
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cristãos maronitas, em oposição aos “judeus da prestação” ou “russos da prestação”54, que eram 

asquenazes. As duas sinagogas da Mooca, surpreendentemente localizadas na mesma rua à 

época, a Sinagoga Israelita Brasileira e a União Israelita Paulista, têm sua origem ligada a 

judeus libaneses e sírios. Posteriormente, a partir de 1947, São Paulo recebeu outra leva 

imigratória expressiva do Oriente Médio, de países como Egito, Síria e Líbano. 

O rabino Raffalovitch, mencionado anteriormente, foi protagonista, nos primórdios da 

formação da comunidade judaica brasileira, do conceito de uma instituição religiosa única 

(MIZRAHI, 2012). Na prática, isso nunca aconteceu, tendo em vista as diferenças de origem, a 

diversidade religiosa e cultural, a variedade de “costumes, posturas, visões de mundo” 

(MIZRAHI, 2003, p. 132), além dos diferentes idiomas falados, o iídiche pelos asquenazes, o 

árabe, o francês e o ladino, no caso de orientais e sefarditas. Em outras palavras, essa 

impossibilidade de centralização em torno de uma instituição única, desde a década de 1920, 

mostra o quanto a comunidade sempre foi e continua sendo plural. 

A comunidade judaica hoje no estado é estimada em cerca de 50 mil indivíduos, 90 por 

cento dos quais instalados na capital, segundo o último Censo realizado em 2010 pelo IBGE. 

Portanto, pode-se assumir que metade da população judaica brasileira está radicada em 

território paulista. São várias as instituições voltadas à educação, cultura, lazer, ajuda mútua, 

além de cemitérios e cerca de 50 sinagogas aproximadamente na cidade. Alguns pequenos 

núcleos, antigos e novos, destacam-se no interior e no litoral, assim como em municípios da 

Grande São Paulo, indicando o dinamismo da comunidade também em termos espaciais.  

2.3.5 Outros núcleos 

O Brasil conta com mais de uma dezena de entidades estaduais que congregam 

instituições judaicas, sob a forma de associações, centros, sociedades ou federações. Além das 

comunidades já mencionadas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Amazonas e Pará, podem ser evidenciados outros núcleos.  

No Sudeste, Minas Gerais, hoje com cerca de 3.500 judeus, segundo recenseamento do 

IBGE produzido em 2010, em sua quase totalidade na capital, também foi uma área marcada 

pela presença de cristãos-novos no século XIX. Na região Sul, destaca-se o Paraná: Rolândia, 

no norte do estado, recebeu algumas dezenas de famílias de judeus alemães, em sua maioria 

intelectuais, fugidos do nazismo na década de 1930, porém o núcleo judaico paranaense está 

 
54 Turcos, judeus e russos da prestação são os prestamistas, vendedores ambulantes que comercializam seus 

produtos a prestações. 
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estabelecido majoritariamente em Curitiba, onde estão reunidas cerca de 2 mil pessoas, 

conforme dados da Conib55. Quanto ao Nordeste, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

deram início ao povoamento judaico moderno a partir das primeiras décadas do século XX. 

Em suma, pretendeu-se dar neste capítulo uma visão da comunidade judaica brasileira 

a partir de sua formação. Com base no Censo de 2010 do IBGE, os judeus são 107 mil ou 0,06% 

da população. São seculares, ortodoxos, reformistas ou conservadores56, são sefarditas, 

orientais ou asquenazes, frequentam ou não instituições judaicas religiosas e não religiosas 

variadas, são mais ou menos aculturados ou assimilados, espalham-se por diversas regiões. A 

pluralidade da comunidade brasileira é inegável, assim como sua integração à sociedade maior, 

da mesma forma como suas contribuições ao país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Disponível em: <https://www.conib.org.br/comunidades/federacao-israelita-do-parana/>. Acesso em: 21 jul. 

2021. 
56 Em termos gerais e de modo bastante abreviado, os movimentos ortodoxo, reformista e conservador se 

distinguem pela abordagem em relação à tradição judaica e pela interpretação diferenciada no que tange ao 

cumprimento dos preceitos estipulados pela Lei Judaica, a Halachá em hebraico. Assim, em poucas palavras, 

ortodoxos são aqueles que mostram a mais completa aderência ao entendimento tradicional da Lei judaica como 

interpretado pelas autoridades rabínicas há séculos. Também entre os ortodoxos existem subdivisões, como por 

exemplo, ortodoxos modernos, ultraortodoxos e hassídicos, entre outras. Por outro lado, os reformistas surgiram 

na Alemanha no século XIX criticando o modo com que os preceitos eram seguidos e propondo novas maneiras 

para o cumprimento dos rituais. Esse movimento se propôs a adaptar a tradição judaica frente aos dilemas 

modernos. Por fim, de modo resumido, o judaísmo conservador é aquele que se situa entre as duas correntes, tendo 

sido comumente definido como um ponto médio em termos de observância dos preceitos. 

https://www.conib.org.br/comunidades/federacao-israelita-do-parana/
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3 TEMPLO BETH-EL: O PRIMEIRO OBJETO MUSEOLÓGICO 

3.1 INTRODUÇÃO 

O quase centenário Templo Beth-El foi definido como sede do MJSP após acordo entre 

a liderança da sinagoga e a Associação de Amigos em 2004. Desde os estudos iniciais para 

elaboração da missão, visão, valores e demais premissas conceituais da instituição que se 

formava, já com a sede formalizada, a edificação aparece como primeiro objeto museológico, 

como parte fundamental do acervo.  

Edifício tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), é referência para a vida comunitária 

judaica paulistana, assim como indubitavelmente integra o cenário metropolitano, como 

atestam os vários documentos anexos ao processo de tombamento, iniciado em 2002 e 

finalizado onze anos depois. A Instrução de Tombamento de setembro de 2004 menciona: “É 

na confluência dos capítulos da história das comunidades judaica e paulistana que localizamos 

a construção da Congregação Israelita Templo Beth-El. [...] Tê-la ao alcance dos olhos é 

preservar através da arquitetura religiosa uma parte da história de São Paulo.” A Resolução nº 

14/CONPRESP/201357, que resolve tombar o edifício da sinagoga Beth-El, leva em 

consideração o valor arquitetônico e patrimonial da construção, “que expressa a procura por 

uma linguagem judaica na arquitetura religiosa”, sua importância simbólica e histórica, como 

“marco da organização da comunidade judaica paulistana”, sua relevância na paisagem urbana 

e, não menos importante, o fato de a edificação vir a abrigar o MJSP. 

3.2 CONGREGAÇÃO ISRAELITA TEMPLO BETH-EL 

A Congregação Israelita Templo Beth-El é reflexo do estabelecimento da Congregação 

Israelita Asknazi. Em 6 de junho de 1920, são publicados os estatutos dessa entidade no Diário 

Oficial do Estado de número 122. Em termos espaciais, a única referência existente corresponde 

à capital paulistana. Configurava-se como sociedade religiosa israelita do rito “asknazi”58 e 

tinha, como finalidade principal, a conservação dos preceitos e tradições judaicas. Em seu artigo 

26º, já previa a construção de uma sinagoga: “Os fundos da sociedade serão aplicados na 

aquisição de um terreno adaptável para a ereção de uma sinagoga e na construção da dita 

sinagoga e, finalmente, digo sinagoga, modesta, mas decente e confortável.” O artigo 30º marca 

 
57 Disponível em: < https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1413_1382136484.pdf>. Acesso em 23 ago. 

2021. 
58 Possível transliteração do vocábulo em hebraico, equivalente ao termo asquenaze em português. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1413_1382136484.pdf
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o caráter permanente da organização e a pretensão dos fundadores de aqui serem acolhidos em 

caráter definitivo: “A sinagoga ficará perpetuamente como templo de Deus de Israel nesta 

abençoada terra.” Assinam o documento, datado de 2 de junho de 1920, os seguintes nomes: 

Maurício Klabin como presidente, José Kauffmann como vice-presidente, Miguel G. Lafer 

como secretário, Salomão Klabin como tesoureiro, Miguel Lafer como substituto, e, no 

conselho fiscal, Leão Klabin, Meyer Goldstein e Cesar Moysés Gordon. 

Ao contrário de outras sinagogas, constituídas por país de origem de seus 

frequentadores, aqui tratava-se de um grupo de judeus que já morava em São Paulo desde o 

final do século XIX e começo do século XX, conectados devido às relações familiares e de 

amizade e, principalmente, por motivações empresariais. 

A família Klabin-Lafer, com quatro integrantes fundadores do Templo Beth-El, quais 

sejam, os irmãos Maurício e Salomão, Leão, o pai, e Miguel Lafer, o primo, fixa residência em 

São Paulo a partir da vinda do pioneiro Maurício Freeman Klabin em 1891. Nascido na Lituânia 

em 1860, deixa o país em 1885 e chega ao Brasil, após rápida passagem pela Inglaterra. Com 

os irmãos que emigraram posteriormente, fundou em São Paulo, ainda no século XIX, a 

empresa M. F. Klabin e Irmão, tipografia e importadora de artigos de escritório59. 

Os Klabin rezavam em suas casas antes do advento da primeira sinagoga da cidade60. 

Segundo testemunho de Ema Klabin (GREIBER, 2001 apud VALADARES; FAIGUENBOIM, 

2013), sobrinha de Maurício, as rezas aconteciam aos sábados na casa do avô Leon. A família 

residia no começo do século XX na Vila Mariana, região considerada bem afastada da área 

central. Afirmam Valadares e Faiguenboim (2009, p. 41) 

mesmo morando distante da nascente colônia judaica que se formava ao redor das 

estações da Luz e do Brás, aonde chegavam os imigrantes desembarcados no porto de 

Santos, Maurício Klabin era uma referência natural para essas pessoas por sua liderança 

natural, poder econômico e posição social. 

 

 

 

 
59 A M. F. Klabin e Irmão deu origem à holding Klabin Irmãos & Cia. (KIC), controladora do conhecido grupo 

Klabin, atuante no segmento de papel e celulose, entre outros. 
60 Foi só em janeiro de 1912 que se deu a fundação da Comunidade Israelita de São Paulo, a Kehilat Israel, 

constituindo assim a primeira sinagoga paulistana, localizada à rua da Graça, 26, no bairro do Bom Retiro. 

Maurício Klabin consta como um dos patrocinadores e é mencionado como pioneiro dessa comunidade, assim 

como José Kauffmann e Miguel Lafer, nomes também associados à Congregação Israelita Templo Beth-El 

(VALADARES; FAIGUENBOIM, 2013). 
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3.3 AQUISIÇÃO DO TERRENO E EDIFICAÇÃO DA SINAGOGA 

A Congregação Israelita Asknazi, que se forma em 1920 sem sede definida, só vem a 

formalizar a compra de um terreno para a construção do Templo Beth-El oito anos depois, 

quando adquire da Cia. City of São Paulo Improvements & Freehold Land Co. Ltd. uma área 

aproximada de mil metros quadrados, à rua Martinho Prado, na região central da cidade. A 

transação, conforme atestam a certidão de 10 de abril de 1942, cujo teor é a escritura de 

compromisso de compra e venda de terreno de 11 de julho de 1928, e o recibo, também de 

1928, foi realizada ao preço de Cr$163.500,0061, acrescido de juros à taxa de 6% ao ano. A 

escritura definitiva, já com a edificação pronta, foi lavrada em 26 de agosto de 1949, tendo em 

vista a quitação do terreno em 7 de junho de 193862. 

A aquisição do terreno à rua Martinho Prado, com acesso também pela rua Avanhandava 

e, em desnível, pela atual avenida Nove de Julho, deu-se por sugestão de Samuel Roder a 

Salomão Klabin – o arquiteto Roder já figurava como prestador de serviços à família.  

Samuel Markovich Roder nasceu em Kiev, atual Ucrânia, em 1894. Chegou ao Brasil 

em 1916, depois de viajar pela Europa e pelos Estados Unidos, já formado em pintura e 

arquitetura pela Academia Imperial de Belas Artes em sua cidade natal. Por ter nascido no seio 

de uma família abastada, pôde ter contato com diferentes formas arquitetônicas de sinagogas e 

outros edifícios nos vários locais por onde passou. Logo em seus primeiros anos na capital 

paulistana, foi convidado pela Companhia City a juntar-se ao arquiteto britânico Berry Parker. 

A incorporadora, estabelecida em São Paulo em 1912, foi responsável pela formação de bairros 

como Jardim América, Pacaembu, Alto da Lapa, entre outros empreendimentos. Roder exerceu 

a atividade de urbanista por alguns anos. Posteriormente, em 1928, portanto no mesmo ano da 

compra do terreno que abrigaria o Templo Beth-El, abriu seu próprio escritório de arquitetura, 

atuante até 1970. Também foi professor na Faculdade de Belas Artes e se destacou como pintor. 

Faleceu em 23 de janeiro de 1985. Segundo seu obituário, veiculado pelo Jornal do Brasil, “era 

o mais velho arquiteto brasileiro em atividade”. Sua atividade profissional foi marcada pelo 

pioneirismo na construção em concreto armado. 

 
61 Em valores atuais, algo entre R$400 e 500 mil reais (cálculo aproximado segundo tabelas de conversão de 

valores do Banco Central do Brasil). 
62 O compromisso de compra e venda do terreno foi celebrado junto ao 7º Tabelião de Notas de São Paulo (Livro 

221, Folha 99); já a escritura definitiva foi lavrada pelo 6º Tabelião de Notas de São Paulo (Livro 760, Folha 112). 

O imóvel foi levado a registro em 13 de outubro de 1949 (matrícula 23.818 junto ao Quinto Cartório de Registro 

de Imóveis). 



55 
 

Em entrevista de Samuel Roder a Roberta Sundfeld e Betty Loeb Greiber, em 22 de 

outubro de 1982, o arquiteto conta em que contexto se deu a compra do terreno à rua Martinho 

Prado: “Klabin compreendeu que era um lugar muito bom para fazer uma sinagoga. E comprou 

o terreno. O terreno foi pago com um dinheiro que [...] não era realmente dos Klabin, eles 

dirigiam uma sinagoga que foi demolida, [...] então aplicaram esse dinheiro na construção do 

templo. [...] Naturalmente os Klabin deram algum dinheiro.” 

Roder se refere ao fato de que seu contato privilegiado com a Companhia City colaborou 

para que a família Klabin seguisse seu conselho de investir na região. O arquiteto tinha pleno 

conhecimento dos planos para o desenvolvimento urbano da área, primordialmente no tocante 

à abertura da avenida Nove de Julho, cujas obras foram efetivamente iniciadas um ano após a 

aquisição do terreno para a implantação da instituição religiosa. A Figura 1 ilustra os primórdios 

da via, já com a edificação projetada por Roder. 

 

Figura 1 –Templo Beth-El e avenida Nove de Julho (década de 1930) 

 

Fonte: Acervo MJSP. 

 

O Templo Beth-El não foi a primeira sinagoga erguida na cidade. Antes dela, São Paulo 

viu surgir algumas outras sinagogas, em bairros como Bom Retiro, Brás, Cambuci, Bela Vista 

e Mooca. Entretanto, a idealização do Templo Beth-El no final da década de 1920 na região 

central da cidade indica o interesse de um pequeno grupo de judeus, liderado pela família 

Klabin, estabelecidos na capital há mais tempo relativamente a outros núcleos recém-chegados, 

e por isso mesmo gozando de maior estabilidade financeira, em fundar um centro religioso 

imponente fora do Bom Retiro e de outros bairros tradicionais no acolhimento de imigrantes. 
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Localizar uma instituição judaica no centro urbano significava ressaltar o progresso social e 

econômico a que pelo menos uma parcela da comunidade já tinha acesso ainda nos anos 1920. 

O pedido de análise do projeto da nova sinagoga junto à Prefeitura de São Paulo, de 

autoria de Samuel Roder, deu-se em 22 de setembro de 1928. A proposta de Roder foi aprovada 

pela Congregação, em detrimento de um projeto do também ucraniano Gregori Warchavchik, 

um dos principais nomes da primeira geração de arquitetos modernistas no Brasil e genro de 

Maurício Klabin. De acordo com Roder, “o Klabin gostou do projeto [de Roder] porque o 

Warchavchik era uma casa de quatro lados, com um telhado de quatro abas. O estilo dele era 

muito moderno, cadeiras de cano de ferro, niquelados, ele quis introduzir um modernismo numa 

sinagoga, um absurdo!”. Warchavchik ficou responsável somente pela execução da obra por 

curto período.  

Do memorial descritivo apresentado em 1928, constam quatro pavimentos, de baixo 

para cima: planta da situação, para localização de escola e ginásio, planta do pavimento 

superior, para salão de festas ou conferências, planta do andar térreo, de localização do Templo 

Beth-El, de uso dos homens, e planta dos balcões, de utilização pelas mulheres63. Assinam o 

documento Salomão Klabin, presidente, Aarão Gordon, secretário, e Samuel Roder, arquiteto.  

A construção teve início em 1929, após o levantamento de fundos por um grupo reunido 

por Salomão Klabin, que incluiria representantes das famílias Teperman e Lafer. No final do 

ano anterior, houve a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, ocorrida em 16 de 

dezembro. O evento contou com a presença do importante rabino polonês Isaias Raffalovich, 

no Brasil desde 1923. O New York Times destaca, em janeiro de 1929, a repercussão do 

surgimento da nova sinagoga, com a atribuição de prêmio a Roder pelo projeto arquitetônico64. 

 Ainda sobre a importância do surgimento do Templo Beth-El, a revista Illustração 

Israelita evidencia, à página 28 de sua edição de outubro de 1928, a magnitude da empreitada: 

O progresso israelita de S. Paulo nestes últimos anos não satisfez a simples existência 

de uma sinagoga que, fundada com a melhor boa vontade por ocasião dos primeiros 

surtos da intensa vida judaica, já não se moldava à situação atual. Por isso, a 

Comunidade Israelita Asknazi, representada pelo sr. Salomão Klabin, seu presidente, e 

 
63 A constituição de uma escola anexa à Beth-El, com acesso pela avenida Nove de Julho, nunca foi concretizada. 

O terreno que seria destinado a essa finalidade ficou subutilizado durante todo o período de funcionamento da 

sinagoga. 
64 Temple Beth-Israel [Beth-El] under construction at São Paulo was designed by S.M.Roder, who received a prize 

at the recent architectural exposition in Paris. (An Architectural Gem from Brazil. The New York Times. Section 

E, p. 60, 13 Jan. 1929. Disponível em: <https://www.nytimes.com/1929/01/13/archives/an-architectural-gem-for-

brazil.html>. Acesso em 21 jul. 2021.) 

 

https://www.nytimes.com/1929/01/13/archives/an-architectural-gem-for-brazil.html
https://www.nytimes.com/1929/01/13/archives/an-architectural-gem-for-brazil.html
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pelos srs. Horácio Lafer e José Kauffman, dentre outros da diretoria, tomou a peito a 

construção de um grandioso templo que estivesse de acordo com as tradições esotéricas, 

religião e capacidade do povo judeu. Confiado seu objeto ao ilustre arquiteto Sr. Samuel 

Roder, teve a Comunidade Asknazi a dita de receber das mãos deste uma verdadeira 

obra de arte, à qual a cidade de Paris concedeu o “Grand Prix”, distinguindo-a assim 

dentre os trabalhos que concorreram à Exposição de Arquitetura, realizada naquela 

cidade em 1928. O templo Beth-El, que será de cimento armado, terá a construção 

iniciada dentro de pouco tempo à rua Martinho Prado e constituirá um precioso 

ornamento para a avenida Anhangabaú [atual avenida Nove de Julho], projetada pela 

Municipalidade de S. Paulo com o fim de resolver em parte o problema do tráfego. 

 

A sinagoga, construída a partir de 1929 e cuja fundação oficial é tida como dezembro 

desse mesmo ano, foi entregue provisoriamente para as celebrações do Ano Novo judaico em 

1930 ou 1931, não se sabe ao certo. Uma correspondência de autoria de Samuel Roder, datada 

de 1972, informa sobre as providências tomadas para viabilizar a abertura da sinagoga, ainda 

que de forma precária: “com a proximidade do ano novo, para atender à necessidade, foi 

colocado um altar de tábuas de pinho, a título provisório, como também cadeiras (se não me 

engano emprestadas), para poder proceder-se aos primeiros ofícios religiosos. Depois das festas 

do ano novo, as obras foram paralisadas, por falta de recursos, por vários anos.” 

O funcionamento do Templo de forma ininterrupta até a paralisação definitiva das 

atividades religiosas, já às vésperas do início das obras de readequação com vistas ao 

estabelecimento da instituição museológica, deve ter se dado a partir da década de 1950, quando 

cerimônias de casamento e maioridade judaica naquela localidade passaram a ser bastante 

concorridas. O que se sabe é que, antes disso, em 1943, são projetados bancos e altar e aí nova 

parada se segue. Segundo Roder, a sinagoga nunca seria concluída da forma pretendida devido 

principalmente à falta de recursos. Desolado, ele assim se expressou: “O templo, se fosse 

terminado, como eu vi o templo de Kiev, era uma maravilha, tinha ornatos, pinturas, mas aqui 

está tudo nu, branco, não tem decoração”. Além da escassez de verbas que acometeu o 

empreendimento, uma constante desde a década de 1920, outros obstáculos foram destacados 

pelo arquiteto, como, por exemplo, a existência de rio canalizado na região do Anhangabaú65, 

o que implicou a necessidade de um aterro de dez metros de altura, “para segurar a terra, para 

a terra não invadir a sinagoga”, nas palavras do autor do projeto. 

O Templo Beth-El foi idealizado por Roder como uma composição de sete lados. Diz 

Roder na entrevista de 1982: “os sete lados representam toda a cultura humana. Sete, estamos 

na pintura, sete cores, está na música, sete tons, e Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo 

 
65 Trata-se do rio Saracura, formador do rio Anhangabaú, afluente do rio Tamanduateí. 
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descansou”. Sobre as influências que impactaram o projeto, ele cita o Templo de Kiev, sua 

cidade natal, além da mesquita de Constantinopla, que corresponde à Basílica de Santa Sofia 

em Istambul, Turquia. De Isaías 56:7 vem a inspiração para a inscrição que se acha no portal 

de entrada da sinagoga, mantida até hoje: ki beiti beit tfilá ikarê lekol haamim em hebraico, “a 

minha casa será chamada casa de oração para todos os povos”, em português. A Figura 2 destaca 

o portal com a escrita em letras hebraicas. 

 

Figura 2 – Portal 

 

Fonte: Acervo MJSP. 

 

Anat Falbel (2003), estudiosa da arquitetura sinagogal, aponta, como movimentos 

refletidos na edificação, tanto o art déco, já empregado por Roder em seus primeiros trabalhos, 

como o eclético. Assim, fachadas laterais, janelas e cúpula remetem a um “romantismo árabe 

oriental”. Por outro lado, a fachada principal lembra sinagogas europeias. 

Para a pesquisadora (2003), o edifício do Templo Beth-El, única sinagoga brasileira a 

seguir o estilo bizantino no Brasil, deve ser analisado segundo três frentes: primeiramente, 

como resultado do progresso social da comunidade judaica no contexto paulistano, similar ao 

ocorrido na Europa no final do século XIX, no âmbito do movimento conhecido como 

Ilustração Judaica, e nos Estados Unidos já no século XX. Em segundo lugar, em paralelo a 

uma arquitetura religiosa que surge a partir da segunda metade do século XIX, compartilhada 

por igrejas protestantes e católicas; no caso da sinagoga de São Paulo, distinguem-se a estrutura 

de pilares e arcos, o uso de vitrais e a escassez de elementos decorativos. A terceira perspectiva 

de análise diz respeito à busca de uma arquitetura que representasse a comunidade judaica. 



59 
 

Ainda que não mencionado por Roder, o Templo Beth-El teria sido inspirado também no 

Templo Tiferet Israel de Cleveland, construído no início da década de 1920. Falbel esclarece 

que o acesso de Roder ao projeto norte-americano teria se dado graças à publicação da iniciativa 

na revista Architectural Forum, edição de novembro de 1925. Não menos importante, a 

especialista faz menção a Israel e suas construções em pedra, que servem como referência na 

busca por uma expressão judaica nas artes e na arquitetura. 

Falbel (2009) também aponta para o simbolismo do edifício como representativo da 

presença e inserção da comunidade no contexto urbano local. Igualmente, estabelece conexões 

entre a arquitetura e a construção de identidades, tanto nacionais quanto religiosas. Em suas 

palavras (p.128), “a iniciativa da construção do Templo Beth-El, em um local privilegiado de 

São Paulo, deve ser entendida no contexto da afirmação identitária de uma comunidade ou de 

um grupo particular nela inserido e suas expectativas diante de seu papel dentro e fora da própria 

comunidade”. 

Da entrevista de Roder em 1982, depreende-se que a construção da sinagoga não esteve 

atrelada à religiosidade do arquiteto sob o ponto de vista do cumprimento dos preceitos. O 

judaísmo, para ele, era mais uma questão simbólica e de pertencimento, tendo em vista suas 

origens. Por fim, Roder e Templo Beth-El são indissociáveis; sobre esse aspecto, o arquiteto 

assim se manifesta: “o Templo está lá, é minha obra. Eu vou passar, mas ela ficará como minha 

contribuição para São Paulo”. 

Inegavelmente, por quatro décadas a partir de 1950, o Templo Beth-El foi palco de 

inúmeros eventos judaicos no âmbito religioso, incluindo celebrações de maioridade judaica, 

casamentos, homenagens fúnebres e comemorações das festas judaicas. Ao que tudo indica, a 

sinagoga não ficou conhecida por suas atividades diárias de reza. Além disso, não há registro 

de uma lista expressiva de rabinos contratados: sabe-se de vários nomes à frente das cerimônias, 

porém sem vínculo contratual com a instituição. A Figura 3 dá a dimensão da presença do 

público em cerimônias de casamento na década de 1960. 
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Figura 3 – Templo Beth-El - público em casamento (1963) 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Além das atividades religiosas, na década de 1960 a sinagoga foi sede do Grupo 

Universitário Hebraico, tendo abrigado também um departamento da Fisesp, com o propósito 

de receber imigrantes e prepará-los para o mercado de trabalho. As muitas aparições da 

sinagoga e de seus frequentadores nas colunas sociais dos grandes jornais denotam quão 

representativa era a instituição para a comunidade e seu simbolismo como marco judaico na 

região central de São Paulo. 

3.4 ESFORÇOS DE RECUPERAÇÃO 

Ainda que a degradação do centro urbano já se refletisse na diminuição da frequência 

na década de 1980, dificuldades reais começam a ser relatadas a partir da década seguinte. A 

título de ilustração, o recuo no número de casamentos é notável já nos anos 1980: somente 45 

matrimônios, relativamente a 173 na década de 197066. Outros fatores também contribuíram 

para o deslocamento de frequentadores do Templo Beth-El para locais de culto diversos, com 

o surgimento de várias sinagogas em bairros de residência efetiva da comunidade judaica. Nesse 

contexto, nota-se que, tanto o estabelecimento da sinagoga, como sua descaracterização como 

tal, foram processos relacionados às diversas fases pelas quais o centro urbano passou. Em 

 
66 Segundo o relatório de pesquisa de autoria de Beatriz Blay, elaborado em dezembro de 2015, denominado 

Pesquisa histórico-arquitetônica do Templo Beth-El. 
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outras palavras, se na década de 1920 a região simbolizava o progresso, 60 anos depois a 

situação se inverte com sua deterioração. A Figura 4 ilustra a fachada do Templo Beth-El na 

década de 1980. 

 

Figura 4 –Templo Beth-El (década de 1980) 

 

Fonte: Congregação Beth-El (disponível em: <https://www.congregacaobethelsp.com.br/nossa-historia/>. Acesso 

em: 23 ago. 2021).  

 

No final dos anos 1990, vários esforços são empreendidos a fim de revitalizar a 

sinagoga. Questões como dificuldades financeiras e a expressiva queda de participantes e, uma 

coisa levando à outra, a falta de atividades religiosas, culturais e educativas, passam a fazer 

parte do dia a dia do Templo Beth-El. Com a intenção de retomada de um passado glorioso 

como centro judaico de referência, houve uma aproximação com grupos que buscavam a 

revitalização do centro de São Paulo. Por exemplo, em 1991, é criada a Associação Viva o 

Centro, entidade sem fins lucrativos, por agentes de alguma forma vinculados à região, unidos 

em prol do desenvolvimento econômico e social dessa área; na época, o que se tentava combater 

junto ao poder público era a deterioração ambiental e patrimonial e o clima de insegurança que 

reinava, entre outros fatores. O Templo Beth-El, interessado também na requalificação do 

centro urbano, vê nessa iniciativa uma possibilidade de reerguimento. A ideia aqui era 

incentivar a comunidade judaica, em parte residindo em Higienópolis e outros bairros próximos, 

a frequentar a sinagoga. 

Desde 1996 passam a ser colocados em pauta assuntos como reformas e restauração do 

imóvel. Também são propostas atividades nas comemorações das festas judaicas, em especial 

https://www.congregacaobethelsp.com.br/nossa-historia/
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das Grandes Festas, com profissionais externos, alguns do exterior, dirigindo um olhar também 

para o público infantil. Além disso, começam a ser desenhadas possíveis formas de celebrar os 

70 anos da organização, incluindo a elaboração de livros, a realização de exposições e um 

Programa de Histórias de Vida, que seriam testemunhos de história oral com doação de fotos e 

objetos.  

Como mais uma medida de revitalização do Templo, é celebrado, em setembro de 1999, 

contrato de comodato com o artista plástico Gershon Knispel. Nascido na Alemanha e falecido 

em Israel em 2018, após grande engajamento político em toda sua trajetória, instalou uma 

oficina de serigrafia no porão da sinagoga por seis meses. Essa oficina tinha vários propósitos, 

além de funcionar como galeria para as obras de Knispel, entre elas a obtenção de recursos. É 

de autoria de Knispel a porta central da sinagoga fundida em bronze, elaborada em 2000, 

retratando a passagem bíblica de Daniel na cova dos leões. A Figura 5 evidencia essa produção 

do artista, mantida no projeto do MJSP. 

 

Figura 5 – Porta principal 

 

Fonte: Acervo próprio. Autoria de Dener Luiz de Souza (2019). 
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Em outubro de 1998, aparece pela primeira vez a ideia, no contexto do Templo Beth-

El, de lançar o embrião de um futuro Museu da Imigração Judaica, dois anos antes da formação 

da Associação dos Amigos do Museu Judaico de São Paulo (AAMJ) que levaria a cabo o projeto 

de implantação do MJSP. No mês seguinte, lideranças da sinagoga sugerem outros nomes para 

a possível instituição museológica, como Museu do Templo Beth-El ou Centro de Memória da 

Imigração Judaica ou ainda Centro de Memória Judaica. Nesse momento, o propósito era 

viabilizar “um local de difusão da memória e da cultura dos imigrantes judeus que vieram para 

São Paulo” em três andares do edifício da sinagoga: exposição principal, reserva técnica e 

demais instalações administrativas necessárias, e salão para palestras e exposições menores. 

Objetivava-se “comemorar os 70 anos da criação do Templo, envolver os jovens com a história 

e experiências dos imigrantes que vieram para São Paulo e para o Brasil e difundir e divulgar a 

história e a cultura judaica entre a população em geral”. Essa conceitualização de um museu 

judaico, a primeira de que se tem notícia na cidade, já mostrava preocupações com a captação 

dos recursos necessários, a elaboração de propostas museológica e museográfica, contemplando 

atividades educativas, a operacionalização da empreitada, a adequação do espaço físico, itens 

que voltariam à pauta a partir dos anos 2000, dessa vez sob a liderança da AAMJ. 

3.5 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO: O PROCESSO DE TOMBAMENTO  

O Templo Beth-El é o único bem tombado na cidade de São Paulo no que se refere à 

arquitetura religiosa judaica. O processo de tombamento na esfera municipal tem início com a 

Resolução nº 19/2002. Nesse documento, emitido após aprovação por unanimidade dos 

conselheiros presentes na 276ª Reunião Ordinária do Conpresp, realizada em 12 de novembro 

de 2002, é divulgada a abertura do processo de tombamento do Templo Beth-El. São levados 

em consideração o valor histórico e religioso do edifício, que “corresponde à primeira grande 

edificação sinagogal da comunidade judaica da cidade de São Paulo”, e sua importância 

arquitetônica, com menção ao projeto de Samuel Roder desenvolvido em 1928, que expressaria 

“a procura [...] por uma linguagem judaica na arquitetura religiosa inspirada em modelos 

bizantinos”. Segundo a arquiteta Vânia Lewkowicz Katz do Departamento do Patrimônio 

Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura67, o pedido de tombamento partiu do 

próprio Conpresp, em meio ao processo de realização de inventário patrimonial na região 

central da cidade. 

 
67 Em conversa telefônica realizada pela autora em 21 de outubro de 2020. 
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Em setembro de 2004, foi elaborado estudo pela Seção Técnica de Levantamento e 

Pesquisa da Divisão de Preservação do DPH, conhecido como Instrução de Tombamento. Em 

sua introdução, são mencionados a importância da preservação da história dos vários grupos 

formadores da cidade e seu vínculo direto com a formação da identidade do povo paulistano. 

Além disso, enfatizam-se o legado de imigrantes e migrantes na capital e, no caso do Templo 

Beth-El, a relevância da sinagoga como um dos marcos da formação da comunidade judaica no 

período entreguerras. A Instrução de Tombamento salienta a edificação da Beth-El como “a 

primeira [sinagoga] erguida fora dos redutos judaicos paulistanos do Bom Retiro”. Segundo 

Eva Alterman Blay (2013), temos a construção da Sinagoga Israelita do Brás e o Centro Israelita 

do Cambuci em 1925 e, em 1928, as duas sinagogas da Mooca, a Sinagoga Israelita Brasileira 

e a Sociedade União Israelita Paulista, e a Comunidade Israelita Sefaradi de São Paulo (Templo 

Israelita Brasileiro Ohel Yaacov) na Bela Vista, todas elas anteriores à Beth-El e constituídas 

em bairros outros que não o Bom Retiro. Portanto, o Templo Beth-El parece não se configurar 

como a primeira sinagoga concebida fora do conhecido bairro judaico, como consta da 

Instrução de Tombamento, o que não invalida sua importância como referência arquitetônica, 

patrimonial e simbólica da comunidade judaica. O próprio estudo menciona: “por seu aspecto 

majestoso, e por ser frequentada pelos membros mais bem sucedidos da comunidade, era 

denominada Grande Templo”. A Instrução de Tombamento apresenta a seguinte conclusão: 

“São Paulo traz em seu bojo um mosaico de vários povos que formaram uma cidade 

multirracial, com características únicas e diversificadas. O patrimônio histórico da cidade é 

herança que estes povos deixaram.” 

No momento da divulgação do estudo do DPH, a sinagoga estava subutilizada. Por outro 

lado, àquela altura, já havia a intenção de estabelecer uma instituição museológica voltada ao 

legado judaico. Efetivamente, nesse mesmo ano, tinha sido celebrado comodato selando a 

parceria entre Templo Beth-El e AAMJ visando ao estabelecimento do MJSP no local da 

edificação sinagogal. 

Finalmente, a 566ª Reunião Ordinária do Conpresp, ocorrida em 11 de junho de 2013, 

aprova o tombamento do edifício da Congregação Israelita Templo Beth-El. A Resolução nº 

14/CONPRESP/2013, de 13 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da Cidade na 

mesma data, traz as seguintes justificativas para a decisão na esfera municipal. 

Em primeiro lugar, há menção aos valores arquitetônico e patrimonial da sinagoga. O 

documento faz referência à busca por “uma linguagem judaica na arquitetura religiosa”, 

invocando a inspiração em modelos bizantinos e em sinagogas construídas na segunda metade 
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do século XIX. Em segundo lugar, aparecem os valores simbólico e histórico. Nos termos da 

Resolução, a edificação é um “marco da organização da comunidade judaica paulistana”, 

refletindo a trajetória desse grupo imigrante. Em seguida, destaca-se o sentido referencial do 

prédio no contexto urbano, isto é, o fato de a edificação ter sido erguida no momento de 

transformações viárias importantes, como aquela representada pela abertura da avenida Nove 

de Julho. Por fim, no momento da Resolução do Conpresp, a pedra fundamental do MJSP já 

tinha sido lançada, ou seja, a obra de readequação do imóvel para abrigar a instituição 

museológica tinha sido iniciada, objetivando preservar a memória judaica e evidenciar o 

Templo como “patrimônio cultural da cidade”, dois aspectos levados em consideração pelo 

órgão municipal. O documento pondera também que as intervenções necessárias para a 

finalidade desejada se mostravam em consonância com as diretrizes norteadoras do 

tombamento, notadamente o respeito à manutenção das características arquitetônicas externas 

das fachadas e à conservação dos elementos arquitetônicos e decorativos internos do pavimento 

térreo e do mezanino.   

Walter Pires, arquiteto do DPH e um dos responsáveis pelo processo de tombamento, 

em sua apresentação na Semana de Atividades Relativas aos Novos Usos para Edifícios Pré-

existentes68, fez menção ao simbolismo religioso representado pela Beth-El. Segundo o 

arquiteto, até a década de 1990, o tombamento no Brasil, no contexto da arquitetura religiosa, 

recaía apenas sobre igrejas católicas. Mais recentemente, tem havido uma preocupação com a 

preservação de lugares sagrados para outros cultos, abrangendo povos indígenas e africanos.  

A fim de traçar um paralelo do Templo Beth-El com a primeira sinagoga das Américas, 

erguida no século XVII em Pernambuco, hoje Museu Sinagoga Kahal Zur Israel, há que se 

destacar que o tombamento, realizado na esfera federal pelo Iphan, incide, desde 1998, sobre o 

total do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do Bairro do Recife, integrante do 

sítio histórico de Recife. Como edifícios tombados isoladamente, encontram-se somente duas 

igrejas e um forte. Portanto, o prédio da sinagoga, hoje instituição museológica, não é tombado. 

Não é o caso do Grande Templo Israelita na capital carioca, também não é o caso da sinagoga 

paulistana, sobre os quais recai tombamento específico no âmbito municipal. 

Este capítulo procurou reconstituir a história de formação e funcionamento do Templo 

Beth-El, atual sede do MJSP, ou seja, uma trajetória de mais de 80 anos. Assim, uma sinagoga 

 
68 Museus e novos usos para sinagogas (Semana de atividades relativas aos novos usos para edifícios pré-

existentes), 14-18 maio 2018, FAU/Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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foi erguida partindo do sonho de um grupo de imigrantes europeus aqui estabelecidos desde o 

final do século XIX. Com frequência elevada principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, 

marcou época na comunidade judaica e na vida paulistana em geral. Edifício tombado em 2013, 

volta a se consagrar no cenário comunitário e da sociedade mais ampla, agora como 

equipamento cultural. 
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4 MUSEU JUDAICO DE SÃO PAULO: A CRIAÇÃO 

4.1 INTRODUÇÃO 

A criação do MJSP pode ser dividida em algumas fases, com marcos bem definidos. 

Assim, o período que vai de 2000 a 2003 corresponde àquele dedicado ao esforço de desenhar 

o que seria essa instituição museológica judaica, única até então na cidade – sua congênere 

paulistana só seria inaugurada em 2016. Nessa perspectiva, salienta-se o estabelecimento da 

Associação de Amigos, que se classificaria posteriormente como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), marcando os primórdios da concretização de um sonho da 

comunidade ou de um grupo que se juntou na tentativa de representá-la. De início, participavam 

desse núcleo pessoas de formações variadas, de intelectuais e acadêmicos a ativistas 

comunitários, com o objetivo de delimitar a finalidade e a formatação da entidade cultural que 

surgia. 

A segunda etapa do desenvolvimento do MJSP tem início com a celebração da parceria 

com o Templo Beth-El em 2004, já com um contingente mais pragmático no exercício das 

funções curatoriais e de coordenação. É nessa época que se dá a entrada da consultoria 

Expomus, referência no desenvolvimento de projetos museológicos no país, provendo um 

arcabouço técnico para a instituição que se definia. Também é nesse momento que o escritório 

Botti-Rubin é selecionado para a readequação do edifício à função museal pretendida. O ano 

de 2011 marca o lançamento da pedra fundamental do MJSP: por um lado, são iniciadas as 

obras civis para acolher a instituição museológica; por outro lado, a antiga sinagoga começa a 

escrever novo capítulo de sua história no bairro dos Jardins. 

A restauração do Templo Beth-El terminou em 2019 e a expografia teve sua 

implementação iniciada no ano seguinte. Entretanto, pode-se afirmar que um importante divisor 

de águas – talvez definindo uma fase diferenciada na constituição do MJSP, a terceira, – diz 

respeito à incorporação do AHJB em 2016. Esse evento assinala a formação do CDM/MJSP, 

representando uma nova era para a instituição. É quando se viabiliza uma programação cultural 

regular, tímida de início, mas que ganha visibilidade ano a ano.  

O MJSP e sua criação, das primeiras iniciativas de concepção até a integração do AHJB 

em 2016, serão aqui detalhados. O MJSP e sua operação, atual e futura, via CDM no bairro de 

Pinheiros ou ainda extramuros e, mais recentemente, de modo virtual, serão objeto do capítulo 

5. 
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4.2 A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS 

A AAMJ é concebida por muitas vozes69. Uma delas é a do gaúcho Marcos Feldman, já 

falecido: nascido em 1923, filho de imigrantes russos, comerciante, autor do livro Memórias da 

Colônia de Quatro Irmãos. Em 16 de setembro de 2008, registra em correspondência “como 

nasceu a ideia de criar o museu”: 

Na década de 80 eu ia seguidas vezes à cidade de Erechim/RS pesquisar sobre a Colônia 

Quatro Irmãos a fim de publicar o livro sobre a colonização judaica desta colônia. Toda 

vez que eu me achava em Erechim, eu era entrevistado pela imprensa, rádio e televisão, 

e eu batendo na tecla que Erechim já poderia ter um museu de quatro etnias, uma vez 

que foi o berço da colonização, das quatro etnias, alemã, italiana, judaica e polonesa. 

Na cidade, o comércio fecha das 12 horas às 13:30 horas para almoço. Como não havia 

quem entrevistar neste horário, fui até a casa do meu sogro almoçar. Minha esposa 

então me informou que o prefeito e outras autoridades estavam me esperando para dar 

início a fim de fundar um museu. Foi nesta hora que me deu a ideia de fundar um museu 

judaico em São Paulo. Estando sentado a uma mesa com Alexandre Carasso num 

aniversário, falei-lhe sobre esta ideia e ele concordou. E assim saímos à luta e chegamos 

aonde chegamos. [...] 

 

Outra voz é a de Alberto Kremnitzer, que cita três motivações principais para a criação 

de um museu judaico70. Em primeiro lugar, o entendimento de que a população brasileira sabe 

pouco sobre a trajetória da comunidade judaica, principalmente no que tange à intersecção entre 

a história brasileira e a história judaica desde os tempos coloniais. Em segundo lugar, em 

oposição à falta de informações, a “fartura de mitos a respeito e o fato de que os mitos estavam 

se sobrepondo à realidade histórica”. Por fim, tendo em vista seu ativismo junto ao AHJB, 

entidade fundada na década de 1970 e que, 40 anos depois, passa a integrar o MJSP, viu na 

oportunidade da formação de um museu um modo de levar a público informações importantes 

sobre a vida judaica, acessadas de forma limitada por pesquisadores, ou seja, havia um potencial 

de divulgação, até então desconsiderado. Nas palavras de Kremnitzer: 

Sei que nos juntamos: o falecido Marcos Feldman [...], o Alexandre Carasso e eu. E aí 

começamos. Eu sugeri que convidássemos todas as instituições da comunidade, até 

mesmo sinagogas. E convidamos e começamos a fazer inclusive reuniões em 

instituições diferentes para deixar bem claro que o museu era de todos e não era de 

ninguém. 

 
69 Entre 2019 e 2021, período de realização desta pesquisa, procurou-se coletar o maior número possível de 

depoimentos de ativistas idealizadores e fundadores da AAMJ. Entretanto, omissões e ausências ocorreram nesse 

processo, em parte porque a conceitualização da instituição que nascia foi produto, em um primeiro momento, de 

um chamado à participação comunitária, de onde se depreende que não seria possível listar todos os participantes 

que efetivamente responderam a essa convocatória. Ressalta-se também que muitos ativistas, imbuídos de boa 

vontade nos primórdios da entidade, foram obrigados a deixar o grupo por questões pessoais ou profissionais, 

dificultando o acesso a esses testemunhos.  
70 Em entrevista realizada pela autora em 25 de agosto de 2019. 
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Kremnitzer conta que as primeiras reuniões aconteceram na casa de Feldman. Depois 

disso, a ideia foi tomando forma e os encontros passaram a ser realizados em instituições da 

comunidade, como o Colégio Renascença, a Fisesp e o clube A Hebraica. Informa também que 

sua ideia de museu intencionava trazer à tona todas as histórias; segundo Kremnitzer, havia a 

busca por um museu abrangente, em termos de visão de mundo, de conteúdo, de público. 

Uma visita à administração do Templo Beth-El revelou a existência de um livro de 

assinaturas71 contendo cinco páginas referentes a reuniões ocorridas em 1999, sendo três delas 

referenciadas como “reuniões de organização do Museu da Comunidade Judaica de São Paulo” 

e duas delas como “reuniões gerais de organização do Museu da Memória da Comunidade 

Judaica de São Paulo”, encontros esses ocorridos nos meses de setembro, outubro e dezembro 

daquele ano na Sociedade Hebraico Brasileira Renascença, o Colégio Renascença. Quanto ao 

número de participantes, as atas de 1999 mencionam entre 7 e 20 nomes. Na primeira reunião 

documentada, realizada em 9 de setembro de 1999, compareceram Marcos Feldman, Alberto 

Kremnitzer, Alexandre Carasso, Salomão Hamer, Abrão Bernardo Zweiman, Marcel 

Berditchevsky, e o casal Anita e Michel Pinkuss – este último integrante acabaria figurando 

como primeiro presidente da Associação. O website da instituição museológica também fornece 

a informação de que o embrião do que seria posteriormente a AAMJ se desenvolveu por 

iniciativa de Alberto Kremnitzer, Alexandre Carasso e Marcos Feldman, a partir de encontros 

ocorridos em 1999 no Colégio Renascença72. 

Roberta Alexandr Sundfeld, diretora executiva do MJSP73, menciona74 que as primeiras 

reuniões voltadas à criação de um museu judaico das quais participou foram realizadas 

efetivamente no Colégio Renascença. Segundo livro de assinaturas das reuniões ocorridas em 

1999, Sundfeld teria marcado presença a partir de outubro daquele ano. Além dos nomes acima 

mencionados, ela cita Ruth Sprung Tarasantchi, diretora de acervo, e a arquiteta Silvia Landa, 

ativista importante na primeira década da operação da AAMJ. O segundo passo, de acordo com 

seu relato, foi convidar todas as principais instituições judaicas a participarem da criação de tal 

entidade. Vários encontros foram necessários para se chegar à formatação que levaria a cabo a 

concretização da iniciativa comunitária de estabelecer um museu judaico. Para Sundfeld, a 

motivação para tal empreitada viria da inexistência de instituições similares à época. Ao mesmo 

 
71 O livro de atas que documenta os primórdios da Associação de Amigos foi transferido para o MJSP em julho de 

2021. 
72 Disponível em: <http://novo.museujudaicosp.org.br/o-museu/>. Acesso em: 23 ago. 2021. 
73 Os nomes vinculados ao MJSP, cujos depoimentos integram esta pesquisa, são aqui referidos pelos cargos 

ocupados à época das entrevistas. 
74 Em entrevista realizada pela autora em 28 de agosto de 2019. 

http://novo.museujudaicosp.org.br/o-museu/
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tempo, a comunidade judaica era representativa: “nós somos parte da história do Brasil, 

precisamos mostrar quem são os judeus”. Como historiadora, ela comenta que sua preocupação 

corresponde a “contar a história dos judeus no mundo e no Brasil”. 

Ruth Tarasantchi narra75 como foi sua participação no empreendimento a partir das 

reuniões no clube A Hebraica: 

Vou te dizer como começou a coisa... Começaram com reuniões que nós fazíamos na 

Hebraica [...] Eu cheguei lá, não conhecia ninguém, eu trabalhava na Pinacoteca, sou 

restauradora de obras de arte, sou historiadora da pintura, todos esses livros que eu 

escrevi, etc., sou doutora em história da arte, em suma, restauro papel, restauro tela, 

mas... nunca fundei um museu. Mas eu queria muito que tivéssemos um museu. 

 

José Luiz Goldfarb, conselheiro do MJSP, entusiasta da ideia desde o princípio, tendo 

ocupado o cargo de diretor executivo na primeira gestão, comenta sobre o hiato existente na 

cidade76: 

tinha uma tremenda falha na nossa comunidade de São Paulo. A gente tinha clubes, 

centros culturais, mas a gente não tinha museu. Era uma falha, faltava nossa história, 

nem dos judeus de São Paulo, nem dos judeus do Brasil, de uma forma mais 

aprofundada, mais conceitual. A necessidade de um museu judaico em São Paulo era 

muito forte. 

 

Assim, em 24 de fevereiro de 2000, duas dezenas de ativistas propõem em reunião a 

participação de todas as entidades judaicas de São Paulo no preenchimento de “uma lacuna 

existente [...] que é a criação de um museu que lembre a memória da comunidade”. Fundar e 

estruturar uma sociedade que pudesse viabilizar o surgimento de um museu foi o assunto 

principal desse encontro. Quanto à denominação da instituição museológica, os nomes 

ventilados incluíam, à época, Museu da Memória Judaica de São Paulo, Museu da Comunidade 

Judaica de São Paulo e Museu da Memória da Comunidade Judaica de São Paulo. Outras 

designações propostas para a sociedade compreendiam, além da escolhida, duas outras 

possibilidades: Sociedade dos Amigos do Museu Judaico de São Paulo e Sociedade dos Amigos 

do Museu da Integração Judaica no Estado de São Paulo. Não havia acervo constituído, não se 

sabia ao certo em que bases a instituição seria lançada, porém era consenso a intenção de 

preservar a memória judaica. Alguns participantes enfatizavam a necessidade da elaboração de 

pré-projeto. Há quem propusesse, já naquele momento inicial, a realização de exposição 

temporária a partir de doações a serem solicitadas. Registraram presença no encontro os 

 
75 Em entrevista realizada pela autora em 9 de agosto de 2019. 
76 Em entrevista realizada pela autora em 18 de fevereiro de 2021. 
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seguintes nomes: Alberto Kremnitzer, Alexandre Carasso, Anita Novinsky, Anita Pinkuss, Ben 

Abraham, Sema Petragnani, Francisco Abramovich, Hélio Cordeiro, Jacob Goldberg, Janos 

Kövesi, José Luiz Goldfarb, Lina Gorenstein, Marcitta Menda, Marcos Feldman, Maria Luiza 

Tucci Carneiro, Michel Pinkuss, Roberta Sundfeld, Ruth Szlejf, Silvia Landa e Ulrico Strenger. 

Finalmente, é lançado o projeto do Museu Judaico, concomitante à criação da AAMJ, 

em 6 de abril de 2000 na Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, o clube A Hebraica. 

Assim, a AAMJ é criada como associação sem fins lucrativos, configurando-se como OSCIP 

desde 2014. Como objetivo principal, destacava-se a criação e promoção das atividades de um 

museu judaico. O documento que efetiva a constituição da AAMJ encontra-se transcrito abaixo, 

a partir do original manuscrito em livro de atas: 

ATA DE FUNDAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU JUDAICO NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Aos 6 dias do mês de Abril de 2000 da Era Comum, e aos 2 dias do 

mês de Nissan do ano 5760 do Calendário Judaico, as pessoas físicas e 

entidades abaixo relacionadas e que esta assinam, reunidas às 21 horas 

nas dependências da “Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo”, 

cita à R. Hungria, nº 1000, deliberam e decidem a fundação da 

Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo, nos 

seguintes termos básicos e iniciais: 

I – A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP é fundada 

e constituída como Sociedade civil, entidade sem fins lucrativos. 

II - A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP tem 

caráter universal, cultural e educacional. 

III - A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP tem como 

objetivo principal, sem prejuízo de objetivos outros, participar da 

fundação e promover as atividades do Museu Judaico no ESP. 

IV - A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP terá, 

fazendo parte integrante desta Ata de fundação, seus Estatutos 

devidamente aprovados. 

V – A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP tem como 

Foro e Sede a Cidade de São Paulo no Estado do mesmo nome. 

VI - A Associação dos Amigos do Museu Judaico no ESP tem 

duração indeterminada. 

Nada mais havendo neste ato a estabelecer, acrescentar ou declarar 

a esta Ata de Fundação da Associação dos Amigos do Museu Judaico no 

Estado de São Paulo, abaixo assinada pelos adiante nomeados e agora 

fundadores, após o quê, como ato constitutivo, será imediatamente 

submetida às autoridades competentes e inscrita nos Registros devidos. 

 

Da Ata de Fundação, registrada junto ao 10º Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da Capital em 2 de abril de 2001, constam 69 assinaturas. São 24 as entidades 

representadas, das áreas acadêmica, recreativa, cultural, religiosa, educacional e assistencial, 

além dos órgãos competentes nas esferas estadual e nacional, quais sejam, Fisesp e Conib. Para 

Waldisa Rússio Camargo Guarnieri (1981, p. 125), museóloga brasileira com grandes 
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contribuições em formação e pesquisa no campo dos museus, “o que caracteriza um museu é a 

intenção com que foi criado e o reconhecimento público (o mais amplo possível) de que é 

efetivamente um museu, isto é, uma autêntica instituição”. No caso do MJSP, sobressaem-se 

tanto a intenção quanto o reconhecimento público, haja vista a participação das várias 

associações no momento de sua institucionalização.  

O passo seguinte à fundação da AAMJ resultou na elaboração de um anteprojeto para a 

instituição museológica. A equipe responsável tinha origem diversa: da academia, as 

professoras Anita Novinsky, Lina Gorenstein e Maria Luiza Tucci Carneiro da Universidade 

de São Paulo (USP); das entidades judaicas, Marlene Mangabeira da Comunidade Shalom, 

Michel e Anita Pinkuss da Casa de Cultura de Israel, e Roberta Sundfeld junto com Silvia Landa 

representando o Templo Beth-El. 

O anteprojeto propunha três justificativas para a criação de um museu judaico. Em 

primeiro lugar, a falta de uma instituição em nível nacional que concentrasse a história da 

presença judaica no país em seus 500 anos e que, de uma forma “didática e sistemática”, 

apresentasse ao público essa narrativa. A preocupação era dar acesso de forma centralizada a 

informações da vida judaica brasileira, considerando que os arquivos existentes na capital 

paulista e em outras cidades brasileiras não formavam propriamente um banco de dados único 

e de fácil pesquisa. Em segundo lugar, mencionava-se a importante relação da história do povo 

judeu com a história brasileira e da Humanidade, aqui incluída a saga dos cristãos-novos, 

capítulo esse pouco desvendado e que deveria ser resgatado. Por fim, o anteprojeto destacava a 

dispersão de objetos e documentos valiosos que, uma vez formada a instituição museológica, 

poderiam ser coletados, preservados e divulgados para a sociedade como um todo como 

importante patrimônio da vida judaica.  

Vários itens compunham os objetivos do museu judaico a ser criado. Primeiramente, 

havia o anseio de que essa nova entidade contribuísse para preservar e divulgar a cultura judaica 

no Brasil, de modo a estreitar o diálogo entre a comunidade e a sociedade brasileira como um 

todo. Também havia a percepção de que era necessário valorizar os elementos do judaísmo de 

forma ampla, ou seja, entendendo que se tratava de destacar uma civilização com suas 

particularidades, em detrimento de uma religião específica apenas. A instituição museológica 

deveria contribuir para o resgate de objetos e documentos que relatassem os 500 anos da 

presença dos judeus no Brasil, enfatizando o período colonial, sem esquecer dos acontecimentos 

que marcaram os séculos XIX e XX. Ainda entre os propósitos citados, a contribuição judaica 

para a história do Brasil em seus vários aspectos deveria ganhar visibilidade no contexto 
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educativo e formativo. Nesse quesito, mostrava-se relevante elaborar um programa que 

integrasse educação formal e não formal. Em seguida, o documento listava a intenção de que o 

museu pudesse indicar a presença judaica no território nacional também sob a forma de 

remanescentes arquitetônicos e urbanísticos. Por fim, apontava a relevância de se estabelecer 

contatos permanentes com entidades similares no exterior. E, como último item, a instituição 

deveria ter como meta trabalhar para uma integração global dos judeus, preservando suas 

diferenças e entendendo a comunidade como plural. 

As ações propostas para a consecução dos objetivos incluíam a promoção de exposições, 

tanto de longa duração quanto temporárias e itinerantes. Além disso, previam-se o tombamento 

e a classificação de peças do acervo, assim como sua conservação e restauração. O documento 

ressaltava também a importância da troca com instituições comunitárias, organizações de 

patrimônio histórico e museus, nacionais e no exterior. Quanto a pesquisas, essas deveriam ser 

desenvolvidas a fim de produzir conteúdo de história e cultura judaicas, assim como deveriam 

ser incentivados grupos de estudos. Nesse momento, a instituição museológica começava a 

vislumbrar ações para atender a um público diverso, caracterizado por pesquisadores nacionais 

e internacionais, escolas, turistas e audiência em geral.  

O museu que nascia não possuía acervo. Era necessário constitui-lo. E o primeiro passo 

seria a elaboração de uma política de aquisição77. Já se imaginava que a montagem de um acervo 

seria viabilizada majoritariamente por doações e, em segundo lugar, lançando mão de compras. 

Para compor o acervo, seria necessário olhar para a trajetória de judeus e cristãos-novos, 

focalizando a dialética entre o universal e o particular. Também os diferentes fluxos 

imigratórios dos séculos XIX e XX, formadores das várias comunidades judaicas no Brasil, 

deveriam ser analisados, com vistas à reunião de objetos e documentos. Mais uma vez, atribuía-

se um caráter civilizatório ao judaísmo: muito mais que coletar objetos puramente religiosos, 

era importante pensar em um contexto maior, em termos da representação de uma etnicidade 

judaica. 

Quanto aos recursos previstos, o documento vislumbrava algumas possibilidades, como 

doações, subsídios oriundos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, fundos obtidos com 

eventos, publicações, ingressos e vendas, uma vez montadas loja e cafeteria. No quesito 

 
77 A propósito das dificuldades enfrentadas no estabelecimento de políticas de aquisição por parte dos museus, 

José do Nascimento Junior (2019) chama atenção para as tensões entre perspectivas técnicas e comunitárias, tendo 

em vista que a atribuição de valores aos objetos é subjetiva. 
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instalações, não havia à época previsão de sede para o museu judaico, o documento limitava-se 

a apontar para a necessidade de um espaço museológico adequado. 

Após a elaboração do anteprojeto mencionado acima, passou-se à confecção de uma 

carta de intenções norteando a fundação de um museu judaico. Seu teor espelhava em grande 

parte o conteúdo do anteprojeto.  

O documento apontava para a motivação em prol da criação de um museu judaico em 

São Paulo, por um grupo de pessoas, reunidas em torno da AAMJ e preocupadas em transmitir 

às gerações futuras “um panorama da história da civilização judaica”, instituição essa que 

deveria estar sediada em “edifício apropriado”. Pensava-se em um centro produtor de 

conhecimentos, ressaltando seu caráter formativo voltado a estudantes, educadores, turistas e 

interessados em geral. Previa-se a interdisciplinaridade de profissionais para o atingimento dos 

objetivos, quais sejam, de contar a história da presença judaica no país em seus 500 anos, 

valorizar o judaísmo em todos os seus aspectos, mostrando-o como particular e, ao mesmo 

tempo, com interfaces de caráter universal, salientando sua pluralidade. Mais uma vez, nota-se 

a preocupação em apresentar o judaísmo em sua amplitude: “o judaísmo é uma cultura e uma 

civilização que se desenvolveu no interior da crença religiosa”, dizia o documento. 

Posicionando-se como centro de referência da memória judaica e na função de administrador 

desse patrimônio, a instituição teria por objetivo a preservação de registros do ponto de vista 

religioso, histórico, cultural e artístico. O museu deveria contemplar momentos históricos de 

perseguição, como Inquisição e Holocausto, e seus desdobramentos, sem, entretanto, restringir-

se a eles. Finalmente, a carta de intenções mencionava a falta de uma instituição desse tipo, o 

que justificaria sua criação como espaço de resgate, conservação e divulgação do patrimônio 

judaico. O museu, cujo acervo estaria embasado em documentos e objetos que sinalizassem a 

trajetória dos judeus no Brasil em seus aspectos mais amplos, surge voltado à sociedade, ainda 

que constituído no seio da comunidade. 

“Enquanto local de memória coletiva e memória nacional, o Museu Judaico não se 

propõe a ser apenas um museu histórico, mas também um lugar privilegiado de construção e 

divulgação do saber acerca da história judaica-brasileira”, valorizando a inserção dessa 

comunidade na sociedade maior. A carta de intenções traz também outra preocupação, que é o 

de atuar no combate ao preconceito contra as minorias, indo além da luta contra o 

antissemitismo. Para atingir esse e outros objetivos, a instituição se vê como organismo vivo, 

atuando por meio não só de exposições, mas também de palestras, cursos e eventos de caráter 

cultural. O documento também enfatiza a intenção de atividades extramuros, tendo em vista o 
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enaltecimento de uma consciência de cidadania e a relevância de um diálogo amplo que permeie 

toda a sociedade. O texto termina com a seguinte frase inspiradora: “assim nasce o Museu da 

Memória Judaica: como um compromisso com a História e com seu tempo”. 

4.3 TEMPLO BETH-EL COMO EDIFÍCIO-SEDE 

Em 2004, nova liderança da AAMJ é constituída: de um grupo mais acadêmico, passa-

se a uma equipe mais pragmática, executiva. Nesse contexto, o Dr. Sergio Simon é convidado 

a liderar o projeto como presidente da instituição. A ideia aqui é, sem deixar de lado a 

profissionalização da equipe, constituir uma diretoria e um conselho compostos de nomes de 

peso dentro da comunidade, oportunizando visibilidade e já se antecipando às necessidades de 

arrecadação para o investimento de grandes proporções. A imprensa judaica78 noticia: “As 

primeiras tentativas de organização acabaram frustradas por uma série de problemas iniciais, 

mas uma nova diretoria, eleita em 2004, decidiu investir firme na implantação do Museu”. 

Oncologista de profissão, “apaixonado por história e arquivos” em suas próprias palavras, 

Simon descreve o seu ponto de vista para a implantação de um museu judaico na cidade:  

A falta de um Museu Judaico expressivo era sentida por todos nós, judeus de SP. Não 

se pode aceitar que uma comunidade do peso e da importância da comunidade judaica 

com toda sua rica tradição milenar e com sua riquíssima história em terras brasileiras 

não deixe registrada para as gerações futuras toda esta sua saga. [...] quem não conhece 

o seu passado não consegue ver e formar o seu futuro. Que este Museu seja nosso 

legado para as futuras gerações. 

 

A primeira iniciativa desse novo núcleo foi a constituição da parceria que resultou na 

definição da sede do MJSP. Ao que tudo indica, a preocupação com a determinação do local 

que abrigaria o Museu foi uma constante durante essa primeira fase de incubação. Tânia Plapler 

Tarandach79, integrante da AAMJ desde as primeiras reuniões, com destacada atuação na 

diretoria de relações institucionais, conta que a ideia do Museu foi considerada válida de 

imediato, porém o principal problema a ser enfrentado era a ausência de um lugar apropriado, 

ideia partilhada pela diretora do acervo80. 

O Templo Beth-El, sinagoga erguida na década de 1920 à rua Martinho Prado, na zona 

central da cidade, passava por sérias dificuldades: a crise financeira se agravava, a frequência 

diminuía, mesmo após vários esforços da diretoria para atrair as famílias por meio de uma 

 
78 Revista do clube A Hebraica, abril de 2006. 
79 Em conversa telefônica realizada pela autora em 10 de março de 2021. 
80 Em entrevista realizada pela autora em 16 de fevereiro de 2021. 
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programação variada, o centro urbano degradado, considerado decadente, não encorajava a 

presença da comunidade naquela área. Para muitos, a função do espaço como sinagoga tinha se 

tornado obsoleta. 

Nas palavras de Simon no Encontro de Voluntários do MJSP, realizado de forma remota 

em 27 de maio de 2020: “tínhamos uma preocupação de salvar a Beth-El, era uma comunidade 

que estava se desfazendo; na época, havia a opção de vender o prédio, mas felizmente optou-se 

pelo museu”. Segundo Sundfeld, foram dois movimentos simultâneos: por um lado, um grupo 

de frequentadores, em grande parte descendentes dos antigos fundadores da sinagoga, que viu 

em um acordo o potencial para transferir sua sede para uma localidade em consonância com 

suas intenções; por outro lado, a busca de outro grupo de pessoas por um lugar que pudesse 

abrigar o MJSP. Esse interesse convergente acabou sendo determinante para a celebração da 

parceria que resultou no estabelecimento da instituição museológica no edifício do Templo 

Beth-El81.  

De acordo com Goldfarb82, a iniciativa de oferecer o imóvel da sinagoga para essa 

finalidade museológica partiu de Daniel Feffer, diretor da entidade religiosa, “porque tinha a 

questão de qual seria o futuro da Beth-El, tema que balizou a história desse Museu”. Ainda 

segundo o conselheiro, nem todos os envolvidos apoiaram de início a escolha da sede. Houve 

quem sugerisse a construção de uma nova edificação em terreno propício para a empreitada, 

pois reformar o prédio da sinagoga significava lidar com inúmeros problemas estruturais. Em 

suas palavras, “o Museu sempre teve apoio da comunidade, mas existiram vozes distintas”. 

Goldfarb é de opinião que os prédios da comunidade não devem ser abandonados porque esse 

movimento 

faz parte da cidade, faz parte de mantermos a nossa memória comunitária viva, 

transformando uma sinagoga em museu, com outra finalidade, tão nobre quanto, 

continua sendo um prédio judaico importante em São Paulo.  

 

Para ele, a proposta contemplada significou um desfecho feliz, em que se cria uma 

instituição museológica e se dá destino a um prédio sinagogal em desuso. Da mesma forma, 

lembra Goldfarb, a fundação do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, situado no 

Bom Retiro, também se deve, em parte, à mesma necessidade de se atribuir função a uma 

 
81 Outro local que chegou a ser proposto como possível sede do MJSP foi a Casa Modernista, projetada pelo 

conterrâneo de Roder, o arquiteto Warchavchik, em 1927, hoje integrante do Museu da Cidade de São Paulo. Casa 

do Povo, Casa de Cultura de Israel, atual Unibes Cultural, e clube A Hebraica foram também mencionados pelos 

entrevistados nesta pesquisa como possibilidades levantadas à época para sediar o MJSP. 
82 Em entrevista realizada pela autora em 18 de fevereiro de 2021. 



77 
 

sinagoga que estava com seus dias contados, opinião partilhada por Sundfeld83, que vê naquele 

empreendimento “um memorial para manter a primeira sinagoga de São Paulo”. 

É nesse contexto que se dá a celebração do Instrumento Particular de Comodato e Outras 

Avenças entre o Templo Beth-El e a AAMJ em 24 de maio de 200484. O documento instituiu 

contrato de comodato por 36 anos, passível de prorrogação, com a finalidade de transformar a 

edificação da sinagoga no MJSP. Ainda sobre o significado da parceria com a diretoria do 

Templo Beth-El e a importância da instalação do MJSP no centro urbano, diz Sundfeld: 

Na minha visão, o Beth-El tinha tentado, em 1997, fazer um pequeno museu. O Beth-

El tentou fazer tudo o que podia para tentar manter a sede lá e não conseguiu. Precisava 

sair de lá e precisava de uma saída honrosa para o prédio. Então, a saída honrosa para 

eles poderem sair era que a gente assumisse o prédio. Para a gente, era muito 

conveniente porque a gente precisava de um espaço. [...] Eram dois lados que se 

juntavam.  [...] Isso era o mais conveniente para todo mundo. A importância de você 

preservar o prédio histórico... Pensando como o Libeskind85, pegamos um prédio 

histórico, agregamos o novo para dar funcionalidade e temos um museu, sem perder o 

simbolismo da sinagoga e do prédio histórico. Então, passados todos esses anos, eu 

digo: foi difícil, mas acho que foi acertado. A gente está no centro da cidade, num lugar 

valorizado, a gente está fazendo parte da revitalização e reurbanização do centro, 

estamos dando sentido, significado para um prédio histórico.  

 

Com a questão do local do estabelecimento do MJSP resolvida, as preocupações se 

voltaram à remodelação do prédio para viabilizar o estabelecimento da instituição museológica 

na edificação. Para a escolha do projeto de adequação, foi idealizado um concurso arquitetônico 

ainda no mesmo ano, com o tema “Preservação e Modernidade”, para o qual foram convidados 

arquitetos consagrados na elaboração de projetos de museus e centros culturais e na restauração 

de edifícios tombados.  

Sete escritórios foram chamados por meio de “carta-convite para apresentação de estudo 

preliminar de adequação e implantação do MJSP no Templo Beth-El”, dos quais seis 

efetivamente entregaram propostas. Tratava-se de elaborar um projeto de intervenção 

arquitetônica para requalificação do espaço, que mantivesse o Aron hakodesh, a arca sagrada 

da sinagoga (Figura 6), e que preservasse as fachadas, considerando o processo de tombamento 

do edifício que, tendo sido iniciado dois anos antes, ainda estava em análise.  

 

 
83 Em entrevista realizada pela autora em 9 de março de 2021. 
84 A parceria do MJSP com o Templo Beth-El foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

(AGO/AGE) ocorrida em 31 de março de 2004. 
85 Daniel Libeskind, arquiteto judeu polonês, naturalizado norte-americano, responsável por vários edifícios 

icônicos, entre eles o Museu Judaico de Berlim.  
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Figura 6 – Aron hakodesh 

 

Fonte: Acervo próprio. Autoria de Dener Luiz de Souza (2019). 

 

Os critérios para a escolha do vencedor do concurso incluíam o atendimento ao 

programa museológico que se desenhava à época, a qualidade da proposta arquitetônica e a 

viabilidade em termos de execução da obra. Participaram do julgamento, além de nomes 

conhecidos no segmento da arquitetura, representantes do Templo Beth-El e da AAMJ, assim 

como Maria Ignez Mantovani Franco, em nome da Expomus. Especializada na implantação de 

museus, exposições e projetos afins, a Expomus é chamada pela primeira vez, previamente ao 

concurso, com a finalidade de preparar um documento de caráter museológico que embasasse 

a implantação do MJSP, considerando a necessidade de readequação arquitetônica do Templo 

Beth-El. Também um membro do DPH da Secretaria Municipal de Cultura esteve presente à 

seleção. 

Sobre suas primeiras impressões voltadas à transformação do Templo Beth-El em 

MJSP, relata Franco86: 

Na verdade, acho que me envolvi desde o comecinho, das primeiras ideias do museu. 

E acho que é muito bonito quando você vê uma associação, pessoas querendo preservar 

uma memória, querendo comunicar. Aí eles me chamaram porque tinham a consciência 

de que havia esse desejo todo, mas precisaria de uma sistematização museológica [...]. 

E eu achei, de imediato, muito interessante essa coisa da reutilização do Templo, que 

já estava em desuso [...] da reutilização de um templo que já havia perdido sua função 

 
86 Em entrevista realizada pela autora em 18 de setembro de 2019. 
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de culto e que poderia sim ganhar uma nova utilização, a partir dessa conspiração 

favorável de se criar o museu, e acho também que é muito importante para a 

comunidade judaica, que já tem as suas lógicas, as suas relações, compartilhar isso 

socialmente. 

 

Ela também menciona suas primeiras ideias no intuito de viabilizar o novo uso do 

imóvel: 

De imediato, uma coisa que me surgiu muito fortemente era a necessidade de ter uma 

face contemporânea desse museu para a Nove de Julho, porque eu achava que, só 

restaurar aquela sinagoga, sem esta possibilidade de expansão, seria ficar ainda um 

ambiente fechado. Eu achava que era importante haver uma transformação física, não 

só que ampliasse o espaço, mas que ampliasse a face para a Nove de Julho, para ter 

uma outra lógica que viesse adicionalmente. Aí, quando nós começamos a discutir isso, 

sempre o que vem em primeiro lugar é o projeto arquitetônico, é o que as pessoas 

pensam em primeiro lugar. Então a gente conseguiu minimamente propor um programa 

museológico primeiro, um conceito gerador, um plano museológico, mesmo que ainda 

numa primeira etapa. Isso eu acho que foi muito bom porque, inclusive, deste plano, 

nós estabelecemos umas premissas para um concurso arquitetônico. Então, por 

exemplo, esta ideia da conexão com a Nove de Julho, com o pano de vidro que deveria 

ter ali, surgiu já nesse momento – já foi uma questão. 

 

Em 2005, a comissão declara vencedor o projeto de Botti Rubin Arquitetos Associados 

S/C Ltda87. A demora entre a abertura do concurso e seu desfecho se deu pelo fato de uma área 

na avenida Nove de Julho, ocupada pela sinagoga, pertencer à Prefeitura de São Paulo, situação 

que só veio à tona quando o estudo para o tombamento já estava em análise e o novo uso para 

o prédio começava a ser desenhado. Essa área pública deveria abrigar escadarias de acesso da 

avenida Nove de Julho ao nível superior da Martinho Prado, o que nunca se concretizou. A 

regularização da área, de 300 metros quadrados, para o aproveitamento pelo MJSP, foi 

solicitada em 2005. Em 2007, foi outorgado Termo de Permissão de Uso (TPU). Finalmente, 

em 2020, foi aprovada a Lei nº 17.258/202088, concedendo a extensão à AAMJ pelo prazo de 

99 anos para o fim específico de implantação do MJSP89. 

Segundo a arquiteta Beatriz Blay90, uma das curadoras do MJSP, a existência desse lote 

da Prefeitura foi determinante para a readequação do uso do imóvel: 

 

 
87 Vencedor, em 2016, do prêmio de Melhor Projeto na categoria Centro de Convenções, Centros Culturais e 

Museus no 13º Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa. 
88 Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17258-de-7-de-janeiro-de-2020>. Acesso em: 23 

ago. 2021. 
89 A concessão de uso de área pública pelo MJSP inviabilizou a utilização híbrida da edificação, como sinagoga e 

museu. À Prefeitura não é permitido doar área a entidades que façam uso religioso do espaço. Assim, as atividades 

religiosas naquele local foram suspensas às vésperas do início das obras de restauro. Em 14 de agosto de 2012, a 

nova sede da Beth-El é inaugurada na rua Caçapava, no bairro paulistano dos Jardins. 
90 Em entrevista realizada pela autora em 15 de fevereiro de 2021. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-17258-de-7-de-janeiro-de-2020
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Na verdade, pode parecer irrelevante, num primeiro momento, porém eu diria que, sem 

esse terreno, você não teria construído um museu ali, porque um museu, você pressupõe 

uma reserva técnica, acessibilidade. Um museu, hoje em dia, não é apenas uma sala de 

exposição. Então, você tem atividades ou exposições temporárias, acessos, um 

educativo, além da administração, que, simplesmente, se não tivesse aquele terreno, 

ficaria muito complicado, seria um desafio enorme. Eu acho que não seria um museu 

como ele é hoje, com certeza. Então, um ganho significativo a existência daquele 

terreno e a cessão pela Prefeitura. 

 

O projeto selecionado, desenvolvido pelos profissionais do Botti Rubin, propunha o 

seguinte objetivo em seu memorial descritivo:  

valorizar a arquitetura histórica do edifício existente com intervenções discretas na Rua 

Martinho Prado e Avanhandava e criar um edifício anexo, aproveitando-se do desnível 

entre a Rua Martinho Prado e a Avenida Nove de Julho. O edifício anexo [...] irá 

complementar os espaços necessários para o uso do edifício do Templo Beth-El como 

museu. Este edifício anexo irá caracterizar o Museu Judaico como importante 

referência urbana, voltada para a Avenida Nove de Julho, estabelecendo um diálogo da 

cultura, da arte e da comunidade judaicas com o centro da cidade de São Paulo. Esta 

proposta vai ao encontro da proposição conceitual do Museu Judaico de que ele não 

fique somente “circunscrito às suas coleções”, mas que ele se projete como um “museu 

extramuros”. 

  

Grosso modo, o MJSP estaria estruturado em quatro andares mais o mezanino, sendo 

três os seus acessos: pela rua Martinho Prado, pela rua Avanhandava e pela avenida Nove de 

Julho91. As características originais do prédio ficariam mantidas e haveria a incorporação de 

um anexo em vidro ocupando a área concedida. Especificamente sobre a fachada do edifício 

anexo, diz o memorial descritivo: 

funcionará como uma grande vitrine da cultura judaica; tem por função também ser o 

elemento marcante do Museu Judaico como referência urbana para o centro da cidade 

de São Paulo; estabelece o elo de comunicação e visualização entre o conteúdo interior 

do museu e o meio exterior da cidade, mantendo-se assim um importante diálogo com 

a metrópole. 

 

Ainda sobre a intervenção em vidro, Simoni Saidon, uma das arquitetas responsáveis 

pela restauração, em visita técnica às obras durante a Semana de Atividades Relativas aos 

Novos Usos para Edifícios Pré-Existentes92, mencionou:  

quem está dentro vai ver a cidade; quem está fora vai ver o prédio do Museu; 

conseguimos fazer com que as plantas tivessem uma funcionalidade, uma lógica de 

museologia bastante clara, demarcando o diálogo entre o novo e o tradicional. Essa 

 
91 Em 2018, o MJSP adquire um andar em prédio vizinho situado à rua Avanhandava. Essa nova área foi comprada 

com a finalidade de dotar a instituição museológica de um auditório. Com 90 lugares, esse recinto anexo será 

reformado. 
92 Museus e novos usos para sinagogas (Semana de atividades relativas aos novos usos para edifícios pré-

existentes), 14-18 maio 2018, FAU/Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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proposta faz com que o próprio edifício seja uma peça expositiva, com o contraponto 

entre dois elementos arquitetônicos: volumes maciços e o vidro. 

 

As Figuras 7 e 8 salientam a fachada lateral da edificação em momento anterior e 

posterior à readequação executada segundo o projeto vencedor do concurso arquitetônico. 

 

Figura 7 – Fachada lateral, anterior à readequação  

 

Fonte: Acervo MJSP. 

 

Figura 8 – Fachada lateral, após a readequação  

  

Fonte: A vida no centro. Disponível em: <https://avidanocentro.com.br/cultura/museu-judaico-sao-paulo/>. 

Acesso em: 23 ago. 2021. 

 

https://avidanocentro.com.br/cultura/museu-judaico-sao-paulo/
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A pedra fundamental das obras para implantação do MJSP foi lançada em 27 de maio 

de 2011, com a presença do prefeito Gilberto Kassab, depois de concedidos, em 2010, 

aprovações e alvarás pelo DPH e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(SDU), para não mencionar a árdua obtenção dos recursos para tal empreitada. Na época, os 

investimentos estavam previstos na faixa compreendida entre R$ 20 e 30 milhões, segundo 

informações veiculadas pela imprensa, sendo que a captação desse montante seria realizada via 

Lei Rouanet93. Também nesse mesmo ano foi recebida doação de R$900 mil do governo 

alemão, notícia amplamente divulgada. “É importante apoiarmos, porque a Alemanha está 

ciente de sua história e de sua responsabilidade pelo maior crime da humanidade”94, afirmou 

Friedrich Däuble, cônsul-geral da Alemanha em São Paulo ao jornal O Estado de S. Paulo em 

17 de novembro de 201395. 

Desde o começo, o processo de restauração e remodelação da edificação foi dividido 

em duas fases, sendo a primeira o das obras civis e a segunda o da implantação museológica 

propriamente dita. A etapa inicial foi cumprida no primeiro semestre de 2019.  

De acordo com Saidon96, três circunstâncias conferiram um caráter desafiador às obras: 

a reforma em imóvel com tombamento iminente, o que restringia as modificações, a área 

pública de 300 metros quadrados voltada à avenida Nove de Julho, que exigia regularização 

para o início das intervenções e, não menos importante, as características do solo – o rio 

canalizado estava mais próximo à superfície do que se imaginava, ou seja, era preciso atuar de 

modo intensivo na fundação, o que acarretou a extrapolação do orçamento e do prazo previstos. 

A arquiteta cita especificamente a dificuldade de se partir de um prédio pré-existente para a 

constituição de um museu, com todas as suas limitações, na comparação com outros 

equipamentos culturais, que puderam iniciar do zero. Saidon acredita que a obra saiu a contento, 

que os objetivos foram atingidos e que, traçando um paralelo, tanto a construção do Templo 

Beth-El na década de 1920, lembrando que a edificação marcou o uso pioneiro do concreto 

 
93 Os valores captados a partir de 2006 vêm suprindo, de modo geral, as necessidades de restauro e obras civis do 

Templo Beth-El e a implantação da expografia. O montante total investido até o primeiro semestre de 2021 

ultrapassa R$60 milhões, valor bem superior ao projetado à época do lançamento da pedra fundamental. 
94 O apoio da Alemanha ao MJSP deu-se também por meio de patrocínio integral à curadoria para uma visita 

técnica a equipamentos culturais judaicos em Berlim. 
95 VEIGA, E. Museu Judaico ganha R$900 mil de alemães. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 17 nov. 2013. 

Disponível em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,museu-judaico-ganha-r-900-mil-de-alemaes-

imp-,1097533>. Acesso em: 4 nov. 2020. 
96 Em conversa telefônica realizada pela autora em 21 de outubro de 2020. 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,museu-judaico-ganha-r-900-mil-de-alemaes-imp-,1097533
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,museu-judaico-ganha-r-900-mil-de-alemaes-imp-,1097533
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armado na cidade, quanto as obras visando à readequação do prédio, foram inovadoras em suas 

épocas. 

4.4 PRIMEIRAS COORDENADAS MUSEOLÓGICAS, CONSTITUIÇÃO DE ACERVO E 

ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO 

Conforme menção acima, o período de constituição efetiva do empreendimento 

museológico, lançando as bases para o que o MJSP é hoje, teve início em 2004, a partir de dois 

marcos: a entrada em ação de uma diretoria bastante entrosada e assertiva na consecução dos 

objetivos e, concomitantemente, a celebração da parceria com o Templo Beth-El, que resultou 

no estabelecimento da sede do Museu. 

Passo importante também a ser ressaltado acontece em 2006, com a confecção do 

documento intitulado Diretrizes Programáticas de Implantação. Material produzido pela 

consultoria Expomus, é o primeiro trabalho – e talvez o mais completo até agora – a refletir não 

só sobre os pressupostos do Museu, mas também acerca de como seria na prática essa nova 

entidade, única no gênero até então. Em poucas palavras, esse programa deveria estabelecer a 

identidade da instituição museológica, sua finalidade, seu público-alvo, e orientar o projeto 

arquitetônico de remodelação da antiga sinagoga. 

Quanto à constituição do acervo, isso se dá formalmente a partir de 200597, com a 

inauguração do livro de tombo, onde se anota desde então tudo o que é recebido. A reserva 

técnica foi acomodada na sede do MJSP em junho de 2021, uma vez que os itens não puderam 

ser recebidos anteriormente, tendo em vista a interdição do local para obras. 

Antes mesmo da formação oficial do acervo, o Museu, em 2002, já se projeta para a 

comunidade, divulgando o lançamento da empreitada em feira no clube A Hebraica. Nos anos 

seguintes, mais duas aparições acontecem no mesmo local, porém agora já em caráter de 

exposição, com visibilidade crescente: E assim começa o Museu Judaico... e A Nossa bagagem, 

nossa história. De 2009 a 2015, o MJSP amplia exponencialmente seu alcance, atuando em 

parceria com instituições culturais bastante relevantes no cenário brasileiro. Nesse novo 

contexto, o público não está mais circunscrito à comunidade. Também é por meio desse trabalho 

conjunto, que resulta na itinerância da exposição As Meninas do Quarto 28, que o nome do 

Museu marca presença em locais como Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife.  

 
97 Anterior à inauguração do livro de tombo, em ata de reunião de 20 de maio de 2004, há menção à Ruth 

Tarasantchi como responsável pela tomada de decisão quanto à aceitação ou recusa de objetos doados. 
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4.4.1 Diretrizes Programáticas de Implantação 

Em maio de 2006, foi elaborado pela Expomus, atuando como coordenação 

museológica de implantação, o documento denominado Diretrizes Programáticas de 

Implantação. Esse material tinha como objetivo “apresentar os princípios museológicos 

norteadores do processo de implantação do Museu Judaico nos âmbitos conceitual e técnico”. 

Desse trabalho constam as premissas conceituais da instituição em sua primeira forma 

sistematizada. Além disso, é proposto um programa museológico, composto de cinco grandes 

eixos, quais sejam, acolhimento temático e fruição, comunicação, pesquisa e difusão, educação 

e, por fim, administração e atividades técnicas. Até hoje essas diretrizes servem como base para 

as ações do MJSP, ainda que adaptações tenham sido necessárias ao longo dos anos.  

Assim, temos a primeira redação para a missão98: “Resgatar, preservar, pesquisar e 

expor as tradições religiosas, a história, a arte e a cultura judaicas através de exposições e ações 

socioeducativas, divulgando a trajetória do povo judeu no mundo e, em especial, no Brasil.” 

Em seguida, são delineados os objetivos do MJSP. De forma abreviada, pretendia-se incentivar 

as relações multiculturais e a convivência harmônica entre os cidadãos brasileiros, contribuir 

para a preservação e a divulgação da cultura judaica no Brasil, ampliando o diálogo entre a 

comunidade e a sociedade como um todo, valorizar o judaísmo, entendido em sua característica 

de etnicidade, ressaltar a importância da contribuição judaica para a história do Brasil, coletar 

e preservar registros materiais e imateriais da presença judaica no país, implementar política de 

constituição de acervo por meio de doações e comodatos, desenvolver programas de pesquisa 

e educação em paralelo à educação formal e requalificar o uso do Templo Beth-El de forma 

integrada com a revitalização do centro de São Paulo. 

Nesse momento, o MJSP se percebe como entidade responsável por preservar o 

patrimônio judaico do país, e da cidade de modo específico, diretamente envolvida na produção 

e divulgação de conteúdo no que tange à área judaica. O público previsto é composto de 

estudantes, pesquisadores, turistas e sociedade em geral. De acordo com o documento, “será 

um museu vivo, interativo e atuante nos planos museológico, educacional, social e histórico”. 

A formação da consciência de cidadania e o respeito à diversidade, o combate a formas 

de racismo, intolerância e exclusão também aparecem como centrais nessas diretrizes de 2006. 

 
98 Segundo Marília Xavier Cury (2009, p. 30), a missão de uma instituição museológica é sua razão de ser, é o que 

“ajuda a explicitar também a sua finalidade (relação entre o que faz e a demanda social), os públicos, os produtos 

e serviços, e expectativas, orientando os esforços de todos no museu”. 
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Outra informação de destaque é a relevância das atividades extramuros, ampliando a atuação 

além da coleção e do edifício da instituição museológica. 

O MJSP é concebido para receber a sociedade brasileira em toda sua amplitude. Por 

meio da divulgação de fases imigratórias e seus desdobramentos, ritos, festas, tradições, do 

passado e do presente, pretende mostrar, de um lado, as especificidades desse povo e, de outro 

lado, o universalismo no contexto de sua inserção regional e nacional. A fala de Simon, em 

entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em 20 de maio de 201199, explicita a dimensão 

pretendida:  

O Museu não vai falar apenas da história dos judeus no Brasil, uma história de 500 

anos, mas reforçará também o sentimento de cidadania. Falará sobre uma comunidade 

que se integrou e colaborou com a criação da identidade do País ao longo dos anos. 

 

4.4.2 Acervo 

Às vésperas da abertura das portas do MJSP, a instituição museológica conta com uma 

coleção expressiva, em termos de qualidade e quantidade, um acervo que começou a se formar 

logo após o lançamento do projeto, no início dos anos 2000.  

Basicamente, os artefatos que constam do acervo dividem-se em objetos religiosos, de 

uso quotidiano e profissional, em grande parte trazidos pelos imigrantes, e de arte. Quanto aos 

objetos religiosos, alguns são de uso ritual, ou seja, de utilização específica em rezas, outros 

são ligados às festividades judaicas de modo geral e um terceiro grupo se conecta ao ciclo da 

vida judaica - as cerimônias relativas ao nascimento, maioridade religiosa e casamento, como 

os principais. Fotos e documentos também integram o acervo. A constituição da coleção se 

deveu, em grande parte, aos esforços de Ruth Tarasantchi, especialista em História da Arte, à 

frente da área, e de Clara Kochen, diretora e conselheira na primeira composição da 

administração da AAMJ e consagrada ativista comunitária, além de outros nomes importantes. 

As Figuras 9, 10 e 11 exemplificam as categorias integrantes do acervo. 

 

 

 

 

 
99 BRANDALISE, V. H. Centro de São Paulo abrigará a memória judaica. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 20 

maio 2011. Disponível em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,centro-de-sp-abrigara-a-memoria-

judaica-imp-,721693>. Acesso em: 4 nov. 2020. 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,centro-de-sp-abrigara-a-memoria-judaica-imp-,721693
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,centro-de-sp-abrigara-a-memoria-judaica-imp-,721693
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Figura 9 – Objetos religiosos do acervo100 

 

 

Fonte: Website do MJSP. Disponível em: <https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx>. Acesso em: 23 ago. 

2021. 

 

Figura 10 – Objetos de uso quotidiano e profissional do acervo101 

  

Fonte: Website do MJSP. Disponível em: <https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx>. Acesso em: 23 ago. 

2021. 

 

 

 

 
100 À esquerda, tefilin e talit para as rezas diárias e, à direita, chanuquiá e sevivon para a festa de Chanucá. 

101 À esquerda, equipamentos para o exercício da profissão de joalheiro e, à direita, uma mala de viagem. 

https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx
https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx
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Figura 11 – Objetos de arte do acervo102 

  

Fonte: Website do MJSP. Disponível em: <https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx>. Acesso em: 23 ago. 

2021. 

 

O website do MJSP menciona, a título de acervo catalogado, mais de dois mil itens103. 

A cada objeto é atribuída uma ficha, onde diversas informações podem ser acessadas, como 

descrição detalhada, origem, material e dados da coleção ou fundo, entre outras. Os itens têm 

procedência extremamente variada e se referem a diferentes épocas, os mais antigos 

remontando ao século XVI. Como países de origem, aparecem aproximadamente três dezenas, 

sendo que os mais frequentes são Alemanha, Polônia e Turquia. A mesma fonte informa que 

mais de 95% do acervo veio de doações, conseguidas após a realização de campanhas, 

vinculadas a pequenas exposições no início. O restante foi adquirido em viagens e leilões, 

arrematado por patrocinadores, e por meio de comodato.  

Ruth Tarasantchi104 informa que efetivamente os primeiros objetos recebidos em doação 

tinham como procedência a Turquia, fato explicado pelo ativismo de Kochen junto ao MJSP 

desde seus primórdios e por sua inserção no mundo sefardita. Ainda segundo a diretora do 

 
102 À esquerda, quadro intitulado Andreia, retratando a filha da pintora Bertha Worms (São Paulo, 1909); à direita, 

retrato de Alexandra Roder, de autoria de seu esposo, Samuel Roder (São Paulo, 1923). 
103 Aproximadamente 100 itens do acervo também podem ser acessados por meio da plataforma Google Arts & 

Culture. 
104 Em entrevista realizada pela autora em 16 de fevereiro de 2021. 

https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx
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acervo, o livro de tombo, onde as doações recebidas são pessoalmente anotadas por ela, antes 

mesmo do preenchimento das fichas, foi inaugurado em 2005. Lidar com a catalogação, a 

higienização, o restauro em alguns casos, e o acondicionamento do que era recebido revelou-se 

um grande desafio naquele momento. Da mesma forma, era importante valorizar as memórias 

suscitadas por essas relíquias sentimentais. 

Não há política de acervo formalmente descrita para o Museu no que tange aos 

objetos105. Segundo Ruth Tarasantchi, o que baliza a entrada de itens tridimensionais no acervo 

é a história dos judeus no Brasil e a aceitação ou não dos mesmos se dá caso a caso. A curadora 

e especialista do acervo, Judith Tarasantchi106, detalha os motivos que, em sua opinião, levam 

à inexistência de uma política de aquisição, ainda que ela não descarte a elaboração de um 

documento que equacione futuras recepções: 

Se houvesse uma política, teríamos uma planilha com todas as peças do mesmo tipo, 

datas e origens bem estabelecidas. E aí, com base nessas informações, seria tomada a 

decisão de incluir a peça ou não no acervo. Não é o que acontece. Difícil trabalhar com 

uma política de acervo totalmente fechada, difícil colocar na política o que são todas as 

histórias, às vezes elas não cabem em campos de uma planilha, uma política de acervo 

peca por não ser flexível. [...] É um assunto delicado, quando objetos representam muito 

mais que objetos. 

 

Os objetos que são oferecidos em doação passam por análise da curadoria. Foi a 

alternativa encontrada para se chegar a um consenso quanto à recepção de novos itens. No caso 

específico de obras de arte, o MJSP conta com o auxílio informal de um grupo externo, formado 

pelos especialistas Sergio Fingermann e Lena Bergstein. Em se tratando de artefatos de cunho 

religioso, a professora de estudos judaicos da USP e integrante da curadoria do MJSP, Nancy 

Rozenchan, aponta que há especificidades no que diz respeito às seleções107: 

Recusas acontecem porque não há como armazenar tudo. Livros de reza são deixados 

de lado, todas as famílias trouxeram consigo, mas com exceções, caso de livros antigos 

ou com alguma história ou com informações sobre a família – nomes e datas. Livros de 

reza são diferentes segundo suas origens, por exemplo, o estilo italiano, sefardita, 

asquenaze. Mas recebê-los e preservá-los por conterem rezas com pequenas diferenças 

significaria dirigir o olhar do Museu muito mais à comunidade, que seria a única a 

talvez possuir um interesse específico no assunto. A preocupação maior aqui foi 

mostrar que existe um livro de reza que, grosso modo, serve a todos. 

 
105 Já as atividades do CDM/MJSP estão baseadas no documento intitulado Política de aquisição, desenvolvimento 

e descarte de acervo do Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo, elaborado em 2016. Em meio aos 

diversos itens abordados, consta a definição da linha de acervo: aquisição de documentos de todos os gêneros que 

registrem a história da comunidade judaica no Brasil, em conformidade com as diretrizes da instituição. Esse 

material começa a ser revisado em setembro de 2021 para que a política de aquisição confeccionada no passado 

contemple a instituição museológica como um todo, sem limitação ao CDM.  
106 Em entrevista realizada pela autora em 15 de fevereiro de 2021. 
107 Em entrevista realizada pela autora em 12 de fevereiro de 2021. 
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Quanto aos destaques da coleção, sobressaem-se as doações de Leon e Antonieta Feffer, 

totalizando mais de uma centena de peças, com ênfase para os candelabros, que chegaram ao 

Museu em 2006. Em termos individuais, há um talit (xale de orações), um dos primeiros itens 

de formação do acervo, procedente de Veneza, do século XIX, com aplicações de renda belga, 

fruto de doação de Rebeca Yacar, cuja restauração, por especialista italiana, demorou cerca de 

um mês. Outro destaque é uma Meguilat Ester (relato de Ester), oriunda da Itália, também do 

século XIX, assim como o enxoval completo bordado de Rebeca Vaena, de origem turca. Na 

categoria de obras de arte, podem ser encontradas gravuras de Picart do século XVIII, retratando 

judeus portugueses na Holanda. Também há duas obras da primeira artista judia no país, Bertha 

Worms. 

Muitos itens vieram cheios de história; conta a diretora do acervo108 acerca de três 

conjuntos especiais: talheres de prata com o símbolo nazista, um relógio de ouro ocultado em 

salto de sapato por dois anos durante a fuga dos horrores do Holocausto e cédulas de dinheiro 

usadas internamente por judeus no campo de concentração de Terezin (ou Theresienstadt), hoje 

República Tcheca: 

Tem os talheres. Uma senhora, uma sobrevivente do campo de concentração, ela 

sobreviveu porque trabalhava na cozinha dos soldados alemães, os talheres deles eram 

de prata, tinha aquela águia alemã, e, quando os alemães fugiram, daí ela pegou uma 

colher e um garfo e pôs no avental dela e ela nos doou109. [...] Como a história do 

relógio. Um menino, quando fez bar mitzvá, ele recebeu um relógio de ouro, desse 

tamanho. Quando decidiu fugir, ele fez um buraco no salto, pôs esse relógio e 

sobreviveu por um milagre com esse relógio. [...] Quando recebemos os primeiros 

“dinheiros” que os judeus receberam ...  quando eles chegavam em alguns campos de 

concentração, acho que em Theresienstadt, eles pegavam todo o dinheiro e davam 

dinheiro que não valia nada, mas diziam que, com esse dinheiro, eles iam poder fazer 

compras. 

 

A própria Ruth Tarasantchi, imigrante ela mesma, fez várias doações de seus objetos 

pessoais, entre eles, uma boneca que a acompanhou da Iugoslávia, seu país de origem, ao Brasil, 

passando pela Itália. Uma das relíquias que recebeu grande destaque da mídia em 2010 

corresponde a um diário, semelhante ao de Anne Frank, onde a autora Lori Dublon, adolescente 

alemã que viveu na Bélgica nos anos de guerra e que pereceu em Auschwitz, escreveu sobre 

seu quotidiano entre 1941 e 1942. Esse material, apelidado de “cadernos dos namoros de Lore”, 

ficou escondido por longo período e, em 2007, foi doado pelo primo da escritora no Brasil. 

 
108 Em entrevista realizada pela autora em 9 de agosto de 2019. 
109 Segundo website do MJSP, a doação foi realizada pela neta da sobrevivente do Holocausto, Debora Rejtman 

Missrie. 
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4.4.3 Promoção de eventos 

Ainda antes do processo formal de constituição do acervo, já acontece uma primeira 

participação do MJSP em feira no clube A Hebraica em agosto de 2002. Tratava-se de um 

estande com poucas peças emprestadas, que buscavam contar brevemente a trajetória da 

comunidade judaica. O público também pôde apreciar objetos religiosos típicos de um lar 

judaico. Segundo Sundfeld110, foi a primeira ação de divulgação da instituição museológica 

para a comunidade, com o objetivo de informar que o passo inicial  para a constituição de um 

museu judaico tinha sido dado e, em segundo lugar, de tornar público o interesse pela recepção 

de objetos que pudessem compor futuras coleções museológicas – na época, já se previa a 

realização de nova exposição, que receberia o nome de Assim nasce o Museu Judaico de São 

Paulo, o que acabou acontecendo quatro anos depois, com pequena mudança na denominação. 

Além da atuação na II Expo-Judaica em 2002 mencionada acima, na primeira década 

de existência da AAMJ foram realizadas duas exposições, antecipando o que seria o novo 

equipamento cultural da cidade. Em 2006, a exposição E assim começa o Museu Judaico... 

pôde ser visitada nos meses de março, abril e maio na galeria de arte do clube A Hebraica. Na 

ocasião, a fala de Sundfeld à imprensa judaica enfatizava a dimensão comunitária da 

empreitada, sem esquecer da função mais ampla frente à sociedade como um todo: “o Museu 

Judaico visa a ser a vitrine de toda a comunidade judaica para a sociedade brasileira e é 

importante que todos na nossa comunidade se sintam ali representados”. Também as 

declarações de Simon, presidente do MJSP, indicavam a consciência de um pluralismo 

comunitário: “o Museu deve ser um elemento de união entre todos os segmentos da comunidade 

judaica”, o que realmente ia ao encontro das falas dos idealizadores anos antes. O objetivo da 

mostra, que contou com aproximadamente 50 objetos e com a curadoria de Nancy Rozenchan, 

Ruth Tarasantchi, Roberta Sundfeld, Eva Blay e Beatriz Blay, era dar visibilidade ao projeto e, 

em segundo lugar, continuar sensibilizando os membros da comunidade para a importância das 

doações, pensando na formação do acervo. Da chamada para exposição à época constavam os 

seguintes dizeres: 

Esta história também é sua! O Museu Judaico de São Paulo nasce com o objetivo de 

fazer com que todos nós, judeus ou não, conheçamos as contribuições que a 

comunidade judaica trouxe e desenvolve em São Paulo e no Brasil. Será o nosso ponto 

de referência, um instrumento de memória viva, dinâmico e comprometido com a 

história passada e contemporânea da cidade e de seus habitantes. A participação da 

comunidade será o marco fundamental para a implantação do Museu, principalmente 

no que diz respeito à constituição de seu acervo. [...] Doar é perpetuar! Uma foto, um 

 
110 Em entrevista realizada pela autora em 28 de agosto de 2019. 



91 
 

objeto, uma lembrança, guardados em uma gaveta, para que servem? Para o Museu 

Judaico, eles são essenciais. 

 

 

Rozenchan chama atenção para a adesão expressiva da comunidade no que diz respeito 

às doações já naquele tempo – “as pessoas ouviam falar do Museu e ofereciam as coisas”111, 

opinião corroborada por Eva Blay, professora emérita da USP, que atuou como conselheira do 

MJSP, em matéria da revista do clube A Hebraica, de abril de 2006: 

Nosso acervo começou a ser coletado antes mesmo da abertura da exposição. Tão logo 

circulou pela comunidade a notícia da abertura, começamos a ser procurados por várias 

famílias que gostariam de contribuir para nosso acervo. Estas famílias entendem que 

objetos, documentos e histórias importantes podem se perder nas próximas gerações e, 

por isso, devem ser guardados de maneira cuidadosa e profissional para que, no futuro, 

continuem como testemunho vivo de nossa história. 

 

Beatriz Blay112, que passou a integrar a equipe curatorial a partir da exposição de 2006, 

descreve o propósito principal de E assim começa o Museu Judaico...: 

[...] era essa nossa intenção: que não apenas os objetos “preciosos” deveriam ir para o 

Museu, mas que sim, objetos considerados menos valiosos do ponto de vista financeiro 

tinham valor para o Museu também. Essa foi um pouco a ideia dessa exposição, de que 

você trazer a própria mala de viagem, ainda toda estragada, manchada, coisas desse 

tipo, eram valiosas e não só aquela chanuquiá linda ou o samovar de prata ou... a 

exposição procurou desmistificar e mostrar o que era importante para nós em termos 

de acervo. 

 

No ano seguinte, nos meses de agosto, setembro e outubro, outra exposição entra em 

cartaz no clube A Hebraica. Dessa vez, são 40 objetos trazidos pelos imigrantes. A Nossa 

bagagem, nossa história, com curadoria de Nancy Rozenchan, Ruth Tarasantchi e Roberta 

Sundfeld, contou com suporte técnico da Expomus. 

Outros eventos que merecem destaque nesse período que antecede a incorporação do 

CDM em 2016, inaugurando nova fase para o MJSP, são aqueles em que a participação se deu 

na qualidade de apoiador ou parceiro. A partir de 2009, os eventos, que eram protagonizados 

pela Associação de Amigos, passam a ser assinados pelo Museu. Assim, em trabalho conjunto 

com o Templo Beth-El, foi realizado em 2009 o evento Música pela Paz, com a participação 

do israelense Gabriel Meyer e do palestino Ihab Bal’ha, fundadores do movimento internacional 

Sulha Peace Project, que procura promover a integração de judeus e palestinos por meio da 

 
111 Em entrevista realizada pela autora em 12 de fevereiro de 2021. 
112 Em entrevista realizada pela autora em 15 de fevereiro de 2021. 
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cultura. Nessa oportunidade, o público pôde apreciar um repertório musical baseado na cabala, 

associada ao judaísmo, e no sufismo, ligado ao islamismo.   

O ano de 2010 marcou a realização da exposição Imigração Judaica – Cronologia e 

Origens no Memorial do Imigrante, atual Museu da Imigração, constituída de oito painéis e 

vitrines com documentos e pertences de imigrantes judeus que vieram ao Brasil. O evento foi 

possível graças à parceria do MJSP com o AHJB e o Centro da Cultura Judaica, atual Unibes 

Cultural. No mesmo ano, no SESC Pompeia, a exposição Shoá, reflexões por um mundo mais 

tolerante contou com acervo emprestado do MJSP. 

A exposição itinerante As Meninas do Quarto 28, com curadoria de Roberta Sundfeld, 

Rosaly Chansky e Karen Zolko e apoio do MJSP, procurou retratar, por meio de desenhos e de 

uma réplica do cômodo, o cotidiano de cerca de 50 crianças judias mantidas em campo de 

concentração próximo a Praga, atual República Tcheca, no contexto da 2ª Guerra Mundial. 

Fruto de uma adaptação do livro intitulado Meninas do quarto 28: amizade, esperança e 

sobrevivência em Theresienstadt, de autoria da jornalista alemã Hannelore Brenner, recebeu a 

chancela da Organização das Nações Unidas (ONU). Seu principal objetivo era ressaltar a arte 

como experiência transformadora. A mostra pôde ser vista em diversos países da Europa e em 

Israel. No Brasil, a instalação circulou pelas cidades de São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Rio 

de Janeiro e Recife entre 2014 e 2017. 

Em 2015, em realização conjunta com o Museu da Imagem e do Som (MIS), ocorreu a 

exposição Rastros 1 do fotógrafo brasileiro radicado na França, Roberto Frankenberg, produto 

das viagens do artista a países como Polônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca e Holanda. 

4.5 DE ARQUIVO HISTÓRICO A CENTRO DE MEMÓRIA 

O AHJB, instituição de caráter cultural e social sem fins lucrativos, foi fundado em 1976 

na capital paulistana. Resultou da iniciativa de um grupo acadêmico da USP, entre eles o já 

reconhecido pesquisador e professor Nachman Falbel, preocupado em reunir e preservar 

documentos relativos à imigração judaica no país. 

Era considerado centro de referência nacional e internacional em termos científicos e 

acadêmicos no que tange aos estudos judaicos. Seu acervo era composto de documentos textuais 

que versavam sobre a história das comunidades aqui presentes, de suas instituições, além de 
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narrativas sobre personalidades e pessoas comuns, em sua maior parte imigrantes113. Sua 

coleção de periódicos superava mil títulos entre jornais e revistas; entre as preciosidades, jornais 

em iídiche publicados a partir da década de 1920. Além disso, contava com biblioteca, dedicada 

à história e à vida dos judeus no Brasil, contendo livros em vários idiomas, dos quais oito mil 

só em iídiche. Sua fototeca, com mais de 45 mil itens, correspondia ao maior banco de imagens 

de temática judaica no Brasil. De seu acervo audiovisual faziam parte filmes, discos e uma 

grande coleção das exibições do Mosaico na TV, programa televisivo voltado à comunidade 

judaica. Veiculado semanalmente, o programa, produzido desde 1961, é considerado o mais 

antigo da televisão brasileira ainda em exibição. Por fim, e não menos importante, destaca-se o 

Núcleo de História Oral Gaby Becker114.  

As atividades da instituição também incluíam a publicação do Boletim do AHJB, duas 

vezes ao ano, e, mensalmente, do Informativo do AHJB. Encontros nacionais de temáticas 

variadas em estudos judaicos ocorreram entre 2001 e 2014 em São Paulo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, alternadamente, sendo que o conteúdo desses eventos está disponível em anais. 

Além disso, o AHJB organizou mais de uma dezena de exposições a partir de 1983. Em suma, 

a entidade era voltada para a coleta, preservação e divulgação da temática judaica, prestando 

atendimento a consulentes e realizando atividades culturais como cursos e palestras. 

Em 2007, uma reunião entre AHJB e MJSP selou o início de um diálogo entre as 

instituições, voltado ao estabelecimento de uma parceria para a elaboração de projetos em 

conjunto e à troca de informações, tendo em vista que, embora contando com acervo diverso, 

isto é, objetos tridimensionais por parte do Museu, arquivo textual, audiovisual e iconográfico 

por parte do Arquivo, as duas entidades vinham trabalhando com o mesmo objetivo: a 

socialização das informações para a comunidade judaica e para a sociedade em geral. 

 
113 Entre os documentos institucionais mais consultados do AHJB destacam-se os da JCA, da Cooperativa de 

Crédito do Bom Retiro, das várias organizações de assistência social, além daqueles relativos a um vasto número 

de escolas e sinagogas judaicas. Quanto aos fundos privados, os de Alfred Hirshberg, do casal Wolff, de David 

José Perez – fundador de A Columna em 1916, primeiro periódico judaico em português, para citar apenas três 

nomes, sempre tiveram destaque nos acessos realizados por pesquisadores nacionais e estrangeiros. 
114 Gabrielle Becker, historiadora, falecida em 2005, foi a fundadora desse núcleo em 1992, a pedido de Nachman 

Falbel, um dos idealizadores do AHJB. Segundo a Associação Brasileira de História Oral (disponível em: 

<https://www.revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/185/189>, acesso em: 23 ago. 2021), a 

pesquisa liderada por ela, intitulada A Imigração Judaica em São Paulo, constituída de centenas de entrevistas, 

configurava-se, no início dos anos 2000, no maior projeto de história oral realizado fora do ambiente acadêmico, 

um claro pioneirismo. As entrevistas com judeus provenientes de mais de trinta países serviram de base para a 

publicação de três livros: Passagem para a América: Relatos da Imigração Judaica em São Paulo, Carta de 

Chamada: Relatos da Imigração Judaica em São Paulo de 1930 a 1942 e Viagem sem Retorno (Sans Retour) – o 

Êxodo dos judeus egípcios para S. Paulo – 1948-1957. O Núcleo de História Oral também foi convidado para 

atuar na representação brasileira do Projeto Shoah, de iniciativa do cineasta Steven Spielberg. Sua função era 

coletar depoimentos de sobreviventes que aqui residiam. 

https://www.revista.historiaoral.org.br/index.php/rho/article/view/185/189
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Após o início da parceria, alguns projetos foram executados a quatro mãos até que, em 

fevereiro de 2016, chegou-se ao entendimento de que o AHJB deveria ser incorporado ao 

MJSP115. Foram 40 anos de atividade do Arquivo na guarda da memória judaica no Brasil; 

entretanto, tendo em vista as dificuldades financeiras por que passava a instituição e levando 

em consideração a ausência de outras opções que permitissem sua sustentação econômica, 

encontrou-se na iniciativa do MJSP um modelo para viabilizar a sobrevivência da entidade. É 

dessa incorporação que nasce o CDM/MJSP, estabelecido no mesmo local de funcionamento 

da instituição que lhe deu origem, no bairro de Pinheiros. A Figura 12 ilustra a sala que abriga 

os arquivos deslizantes, instalados na gestão do MJSP. 

 

Figura 12 – Arquivos deslizantes (CDM/MJSP) 

 

Fonte: Acervo MJSP. 

 

Hoje, o acervo desse núcleo do MJSP conta com mais de 20 mil livros, 100 mil fotos, 

cerca de 450 entrevistas de história oral, um milhão de páginas de documentos, periódicos e 

outros registros, que tratam da vida dos membros da comunidade judaica no país, presente e 

passado. Além do conjunto valioso que coloca o CDM como referência na guarda e extroversão 

do patrimônio documental da vida judaica no Brasil, há um marco importante a ser considerado 

na incorporação do AHJB, caracterizado pela inauguração de uma nova fase, em que atividades 

 
115 Essa incorporação do AHJB pelo MJSP se deu como resultado da mediação do Instituto Samuel Klein (ISK). 

A mesma instituição foi responsável por sanar os problemas apontados pelo MJSP para a transação, entre elas, a 

reforma da sede e a melhoria na acessibilidade do acervo por meio de sua catalogação e informatização. 
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culturais regulares passaram a construir um diálogo entre a instituição museológica e seu 

público-alvo. 

Em suma, este capítulo pretendeu se debruçar sobre a trajetória do MJSP, da formação 

da AAMJ em 2000 à incorporação do AHJB e seu reposicionamento como CDM/MJSP em 

2016. O capítulo seguinte dá continuidade a essa história. A comunicação com o público 

comunitário e não comunitário se amplifica como resultado do oferecimento de uma 

programação regular, concomitantemente ao término das obras civis no Templo Beth-El e ao 

desenvolvimento da exposição de longa duração por parte de curadoras, assessoria 

museológica, corpo de pesquisadores e demais prestadores de serviços. 
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5 MUSEU JUDAICO DE SÃO PAULO: A ATUAÇÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 

O ano de 2016 marca a incorporação do AHJB pelo MJSP. A partir desse momento, o 

Arquivo garantia sua continuidade e o Museu ganhava de imediato um acervo robusto, 

constituído a partir da década de 1970, diversificado a ponto de agregar documentos, periódicos, 

livros, fotos e material audiovisual representativos da vida judaica no Brasil. Entretanto, com o 

passar do tempo, percebeu-se que o Centro de Memória, nova designação desse núcleo situado 

à rua Estela Sezefreda, no bairro de Pinheiros, poderia desempenhar mais um papel. Então, 

além das atividades de coleta, catalogação, preservação e disponibilização do acervo para 

pesquisadores, funções essas próprias de um arquivo que já incluía uma biblioteca significativa, 

o CDM passou a oferecer de modo sistemático uma programação voltada à comunidade e à 

sociedade maior. O MJSP tomou consciência de que, não obstante a longa interdição de sua 

sede no centro para obras de restauração e readequação, um diálogo com o público poderia ser 

estabelecido a partir da estrutura, em parte herdada do AHJB, em parte montada a partir da 

incorporação.  

Assim, uma nova faceta do MJSP entra em cena. As atividades ofertadas ao longo desses 

cinco anos incluíram cursos, palestras, exposições, entre outros formatos, a maior parte delas 

no próprio CDM, mas também em outros locais, com o envolvimento de parceiros. Com o 

advento da pandemia do coronavírus no primeiro semestre de 2020, abriu-se um canal no 

YouTube, a comunicação pelas redes sociais, que já existia, foi reforçada e a audiência se 

intensificou.  

Por outro lado, de modo quase que concomitante, constituía-se uma equipe curatorial 

para estruturar a exposição de longa duração, com a coordenação museológica da consultoria 

Expomus. A curadoria do MJSP, exercida por voluntárias, é formada por cinco integrantes116. 

Nesta pesquisa, foram entrevistadas todas as mulheres que pertencem ou pertenceram à equipe, 

resultando em um processo de escuta muito rico, que validou a hipótese de diversidade e 

pluralidade de vozes, ainda que todas as curadoras tenham ascendência judaica e se 

identifiquem como judias. Além disso, os depoimentos descortinaram vários elementos que 

caracterizaram a construção colaborativa da expografia, entre eles, aprendizados e emoções, 

partilhados desde 2014. O resultado desse trabalho conjunto de longo prazo – “devires, fazeres 

 
116 Com a inauguração, ocorre uma reformulação de todos os setores que contribuíram para o estabelecimento e 

constituição do Museu. 
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e saberes em processo”, nas palavras do museólogo brasileiro Mario Chagas (2018, p. 310) - 

poderá em breve ser apreciado pelo público. 

5.2 MARCA E IDENTIDADE 

A primeira identidade visual do projeto museológico correspondia àquela aplicada à 

AAMJ em seus primórdios. O logotipo, utilizado de 2002 a 2008, era caracterizado por estrelas 

de Davi117 estilizadas (Figura 13). 

 

Figura 13 – Logotipo da AAMJ 

 

Fonte: Acervo do CDM/MJSP. 

 

A partir de 2009, outro logotipo é instituído (Figura 14), vinculado à própria instituição 

museológica que despontava, não mais à AAMJ. Se por um lado não há diferenças expressivas 

na comunicação visual adotada nesse segundo momento, por outro lado é a marca do Museu 

que emerge: não é mais um grupo com interesses comuns, é um equipamento cultural que 

almeja visibilidade como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
117 A Estrela de Davi é o mais conhecido símbolo associado ao judaísmo, efetivamente relacionado à religião e aos 

judeus desde a Idade Média. 
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Figura 14 – Primeiro logotipo do MJSP 

 

Fonte: Acervo do CDM/MJSP. 

 

Em 2016, novas necessidades levam à contratação da agência carioca Tuut para o 

reposicionamento do MJSP. Como resultado, a identidade visual deixa de lado a estrela de Davi, 

utilizada nos primeiros anos, oriunda da vivência comunitária dos idealizadores, e introduz a 

trança, simbolizando a intenção de união, troca e integração (Figura 15). 

 

Figura 15 – Logotipo atual do MJSP 

 

Fonte: Acervo do CDM/MJSP. 

 

Embora a ideia de união suscitada pela trança seja universal, no MJSP ela tem um 

contraponto concreto, em função dos objetos judaicos em que é reproduzida (Figura 16). Nessa 

perspectiva, podemos citar o talit (xale de orações com franjas trançadas), a chalá (pão trançado 



99 
 

vinculado às celebrações de Shabat118), os tefilin (caixinhas de couro, dentro dos quais há 

trechos da Torá escritos em pergaminho, cujo uso em rezas diárias inclui o trançado das tiras 

que prendem essas pequenas caixas em volta do dedo médio da mão esquerda) e a vela trançada 

de havdalá (cerimônia que marca o final da Shabat e o início da semana). 

 

Figura 16 – Exemplares do acervo associados à trança119 

 

Fonte: Website do MJSP. Disponível em: <https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx>. Acesso em: 23 ago. 

2021. 

 

A determinação do MJSP de “promover encontros de histórias”, introduzida a partir do 

trabalho publicitário contratado, é ambiciosa, porém contemporânea, tendo em vista a 

importância recente que tem se dado às micro-histórias, em detrimento às grandes narrativas da 

História. Pertinente aqui a citação do escritor turco Orhan Pamuk, vencedor do prêmio Nobel 

de Literatura de 2006 e idealizador do Museu da Inocência em Istambul, trazida por Nascimento 

Junior (2019, p. 35): “Nos museus temos História, mas o que precisamos é de histórias”. 

Partindo dos pilares de comunicação pactuados, temos as premissas conceituais do 

MJSP, válidas atualmente: 

 

 

 
118 Shabat é o dia do descanso semanal na tradição judaica, o sétimo dia. 
119 Na ilustração, temos, à esquerda, talit e, à direita, tefilin. 

https://museujudaico.inwebonline.net/geral.aspx
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Missão 

Conectar histórias. Preservar a memória e contar a história da comunidade judaica no Brasil. 

 

Valores 

Generosidade, empatia, conectividades e profissionalismo. 

 

Visão 

Ser um centro de referência em memória e história da comunidade judaica no mundo. 

 

 

Juliana Portenoy Schlesinger120, curadora e pesquisadora do MJSP de 2014 a 2020, 

destaca a importância de uma identidade institucional refletindo a essência do pensamento de 

diretores e curadoras:  

Era claro que o Museu precisava de uma identidade que correspondesse a essa visão da 

curadoria, da diretoria, dos apoiadores. É óbvio que uma identidade visual mais difusa, 

que possibilita diversas interpretações, é bastante condizente com a narrativa [à qual o 

MJSP se propõe]. 

 

Sobre a nova linguagem visual e de como esse movimento foi recebido internamente, 

diz Beatriz Blay121: 

Fui entrevistada pela agência de comunicação, que foi a Tuut, na criação do que está 

vigente. Foi muito interessante todo o processo da criação. Fui consultada no processo 

e achei que foi muito positivo, atendeu a vários objetivos (por exemplo, ser um museu 

para a sociedade), funciona muito bem. A identidade visual é uma coisa que me agrada 

bastante. Foi intencional a exclusão de elementos da identidade judaica no logotipo, 

isso foi proposital. Porque o logotipo anterior tinha uma estrela de Davi. Então, se a 

gente pretendia ser um museu para toda a sociedade, havia toda uma justificativa, como 

se chegou nessa trança. Entrevistou-se gente, gente do entorno, gente que passava na 

rua. 

   

Blay se refere ao estudo de público realizado em 2015 em conhecido espaço público 

central - a Praça Roosevelt. Nessa ocasião, tentou-se acessar qual seria a aderência de um museu 

judaico na cidade de São Paulo, quais as expectativas do público em geral. As respostas levaram 

 
120 Em entrevista realizada pela autora em 18 de fevereiro de 2021. 
121 Em entrevista realizada pela autora em 15 de fevereiro de 2021. 
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a um entendimento de que são as histórias relacionais que interessam, ou seja, como se pode 

entender a história do “outro” na relação com a “minha” história.   

Mais um depoimento interessante sobre a evolução da marca do MJSP é o da curadora 

Judith Tarasantchi122: 

Anteriormente, era colorida, remetia a símbolos judaicos. Teve seu momento. As 

pessoas vão mudando, vão mudando olhar, expectativa. Uma comunicação visual mais 

simples é mais fácil, grava-se mais fácil. Há uma outra simbologia, simbologia hoje 

que serve a toda a sociedade, que é o entrelaçamento das pessoas, as conexões. E o 

Museu é muito isso, ele é judaico, mas ele é muito pensado na conexão que ele tem 

com a nossa sociedade. 

 

5.3 COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO DE 2016 A 2021 

Conforme menções anteriores, o AHJB, arquivo de referência para a temática judaica 

em nível nacional e internacional, passa a ser gerido pelo MJSP a partir de fevereiro de 2016 e 

assume nova categoria, a de centro de memória. Para Ana Maria Camargo e Silvana Goulart 

(2015), o centro de memória pode ser entendido como arquivo ampliado, normalmente com 

ganho de visibilidade quando assume outras funções, principalmente aquelas ligadas à 

extroversão do material preservado. É o caso do CDM/MJSP.  

Nesse contexto, as funções de arquivo e biblioteca foram herdadas da instituição 

originária, o AHJB. Entretanto, como núcleo do Museu Judaico, o centro de memória passou a 

responder também pela promoção de atividades culturais variadas, principalmente tendo em 

vista as obras de restauração por que passava a sede da instituição museológica no centro de 

São Paulo. É claro que a vocação do AHJB como local de pesquisa de temática judaica se 

mantém sob a gestão do MJSP. Não só é mantida; ano a ano, com a divulgação crescente do 

núcleo de acervo textual, iconográfico e audiovisual, situado na zona oeste da capital, o número 

de pesquisadores nacionais e estrangeiros recebidos é cada vez maior.  

Além de se caracterizar como destino de pesquisadores universitários ou daqueles que 

têm interesse em genealogia judaica, por exemplo, o CDM/MJSP recebe diversas outras visitas 

do Brasil e do exterior, muitas delas com propósito educativo, notadamente no caso de 

instituições de ensino básico, técnico e superior, sem esquecer das ações especialmente 

desenvolvidas para os jovens integrantes dos movimentos juvenis judaicos, organizações essas 

que compõem a educação não formal na comunidade. Da mesma forma, há uma mobilização 

 
122 Em entrevista realizada pela autora em 15 de fevereiro de 2021. 



102 
 

orientada à extroversão extramuros. As interações dirigidas ao diálogo formativo, propostas 

pelo núcleo de Pinheiros a partir de 2016, serão abordadas em seção à parte, pois são 

consideradas práticas educativas, juntamente com o que será concretizado para a exposição de 

longa duração e a museografia como um todo na sede do MJSP.   

Apresentar toda a programação oferecida de 2016 até o primeiro semestre de 2021 

resultaria em uma lista exaustiva. Assim, o intuito aqui é refletir sobre algumas realizações 

importantes nesses cinco anos e meio. Algumas atividades se tornaram recorrentes pelas 

manifestações positivas recebidas. Outras tantas dialogam bem com o público judaico. Muitas 

marcam a inserção tão desejada da instituição na sociedade maior.  

No contexto da atuação do CDM/MJSP, faz-se necessário destacar a limitação dos 

recursos humanos remunerados, sejam eles diretos ou terceirizados. Como contraponto a essa 

escassez, há que se enfatizar o protagonismo do corpo de voluntários123. São várias as 

atribuições desse grupo, entre as quais as atividades do Núcleo de História Oral Gaby Becker, 

herdado do AHJB, a pré-catalogação de doações, a organização da biblioteca, a higienização 

de documentos e a pesquisa para exposições, para citar algumas realizações. 

Por fim, no que se refere aos eventos disponibilizados ao público nesse período mais 

recente, dois pontos importantes devem ser esclarecidos. O primeiro deles é o conceito de 

público impactado, só utilizado a partir de 2019, ainda que existam alguns registros de 

participação antes disso no caso de atividades específicas. O segundo é que as avaliações das 

atividades propostas ainda são incipientes; são importantes, porque dão pistas do que deve ser 

mantido e do que deve ser descontinuado em termos de programação, mas ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, pensando em estudos de público. 

5.3.1 Atividades presenciais 

As atividades oferecidas ao público no período de 2016 a 2019, portanto pré-pandemia 

do coronavírus, foram divididas, para maior clareza, entre exposições, participação em eventos 

externos e programação regular. As exposições, sempre dialogando com o acervo do 

CDM/MJSP, uma a cada ano nos dois primeiros anos, passam a cinco em 2018, entre atividades 

desenvolvidas sob a orientação da curadoria interna e aquelas viabilizadas por meio de 

parcerias. Em 2019, esse número sobe para sete, agora envolvendo também uma mostra 

 
123 São aproximadamente 40 voluntários com alocação prioritária no CDM/MJSP, ainda que, no contexto 

pandêmico, nem todos estejam ativos. Não há, até o momento, um voluntariado instituído especificamente para a 

sede do MJSP, voltado às atividades do dia a dia da instituição museológica, nos mesmos moldes daquele que atua 

no centro de memória. 
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itinerante, voltada aos alunos de escolas municipais, e uma exposição internacional na sede do 

MJSP, a primeira realizada nesse local, contando inclusive com uma equipe educativa 

especialmente formada para esse fim.  

Quanto às participações em eventos, nota-se, primeiramente, um esforço de integração 

às associações de arquivos e de museus em caráter nacional desde 2016, o primeiro ano de 

atuação do CDM/MJSP, e, em segundo lugar, o empenho na aproximação com parceiros 

diversos, especialmente universidades. Por fim, há que se destacar outras atividades que, 

oferecidas de modo regular desde 2018, têm trazido um público pequeno e circunscrito à 

comunidade, porém fiel ao MJSP. 

5.3.1.1 Exposições 

Em 2016, apenas uma exposição foi realizada, Shaná tová124, em alusão ao Ano Novo 

judaico, na galeria do Clube A Hebraica. Em 2017, é a vez de Mantendo a tradição: sinagogas 

e chazanim125, também por ocasião da data festiva. 

A exposição Um Passeio pela Infância acontece no mesmo espaço expositivo em 2018. 

Nesse ano, mais quatro exposições são disponibilizadas ao público no núcleo em Pinheiros, das 

quais duas contam com curadoria própria, Você sabe onde fica o Bom Retiro? e Templo Beth-

El: de sinagoga a museu, e duas resultam de parcerias com consulados: 1945-1948: difícil 

recomeço e Sinagogas do leste europeu central: 1781-1944.  

De 2016 a 2018, a grande questão, no contexto específico do CDM/MJSP, era acomodar 

a incorporação do AHJB, o que significava reestruturar a equipe e organizar uma nova forma 

de trabalhar. Linda Derviche Blaj126, gerente de projetos, ressalta as preocupações concernentes 

ao acervo: era preciso tratá-lo de maneira adequada relativamente aos padrões museológicos 

que começavam a ser instituídos, de modo que toda a organização obedecesse a uma regra 

única. Por isso, foi só em 2019 que se pôde efetivamente dar início a uma programação muito 

mais robusta na comparação com anos anteriores. 

Assim, em 2019, o local recebeu as mostras Hagadá127, com curadoria própria, 

Momentos da história dos judeus da Lituânia, em parceria com o Consulado Geral da República 

da Lituânia, Viagem pela Itália judaica, uma promoção conjunta com o Instituto Italiano di 

 
124 Shaná tová (bom ano em português) é a saudação utilizada por ocasião do Ano Novo judaico. 
125 Chazanim são cantores litúrgicos. 
126 Em conversa telefônica realizada pela autora em 25 de março de 2021. 
127 Hagadá é o livro de narrativas do êxodo do Egito associado a Pêssach. 
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Cultura San Paolo, e A angústia da libertação expressa na arte, trazida pelo Yad Vashem, 

memorial israelense para as vítimas do Holocausto. Também foi palco da remontagem da 

exposição Um Passeio pela infância. Esse ano foi encerrado com uma visitação de 700 pessoas 

aproximadamente, considerando as cinco exposições em cartaz. 

A única mostra realizada na sede do MJSP até o momento, denominada Judeus e 

Xangai: famílias europeias refugiadas nas décadas de 1930 e 1940, correspondeu a uma 

montagem itinerante do Museu dos Refugiados Judeus de Xangai, na China. Um público 

aproximado de duas mil pessoas pôde visitar a exposição - e o espaço museológico ainda não 

oficialmente inaugurado - entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, uma vez que as obras 

civis de readequação do edifício estavam concluídas. Tratava-se de 42 painéis, descortinando o 

tema do refúgio oferecido pelo país asiático aos judeus europeus vulneráveis pela ascensão do 

nazismo. Fotos e textos, em português e inglês, dois filmes de pequena duração e uma vitrine 

de documentos e objetos do museu chinês e outros tantos constituintes do acervo do 

CDM/MJSP compunham a exposição. Os visitantes puderam contar pela primeira vez no MJSP 

com a mediação realizada por uma equipe educativa, aspecto que será abordado em seção a 

seguir, dedicada às ações educativas passadas e planejadas para o futuro, uma vez instalada a 

museografia. A Figura 17 apresenta o espaço expositivo pronto para a recepção dos visitantes 

em 2019. 

 

Figura 17 – Exposição Judeus e Xangai: famílias europeias refugiadas nas décadas de 1930 e 

1940 

 

Fonte: A vida no centro. Disponível em: <https://avidanocentro.com.br/cultura/museu-judaico-sao-paulo/>. 

Acesso em: 23 ago. 2021. 

https://avidanocentro.com.br/cultura/museu-judaico-sao-paulo/
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Se a exposição Judeus e Xangai: famílias europeias refugiadas nas décadas de 1930 e 

1940 mereceu destaque como a primeira na sede do Museu, a exposição itinerante Brasileiros 

em Israel chama atenção igualmente pelo impacto de público, mas também pela parceria 

inovadora com a Secretaria Municipal de Cultura. Esse trabalho conjunto fez com que o nome 

do MJSP chegasse a uma audiência menos habitual, inaugurando uma nova era no sentido do 

cumprimento da função social, que é um exercício esperado das instituições museológicas 

contemporâneas.  

Em 2019, a mostra itinerante procurou dar visibilidade à presença de judeus e não judeus 

brasileiros desde a formação do Estado de Israel em 1948. Cinco bibliotecas municipais foram 

selecionadas para a parceria, que objetivou atingir o público escolar frequentador dessas 

instituições. Ao todo, um contingente de cerca de 1.500 pessoas foi impactado pela exposição 

nesses locais. Outros espaços para a itinerância da mostra – o clube A Hebraica e a Comunidade 

Shalom – receberam em torno de 650 visitantes. A Figura 18 mostra o público infantil da 

exposição Brasileiros em Israel em uma das bibliotecas selecionadas para a itinerância. 

 

Figura 18 – Exposição Brasileiros em Israel 

 

Fonte: Acervo do CDM/MJSP. 

 

5.3.1.2 Participações em eventos 

A partir de 2017, o MJSP passa a participar da Semana Nacional de Arquivos, da 

Semana Nacional de Museus e da ação denominada Primavera dos Museus, coordenada pelo 

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Desde 2016, integra a programação da Jornada do 

Patrimônio, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. Em 2018, por exemplo, em 

conjunto com a Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie e o Consulado Húngaro 
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em São Paulo, a participação na Semana Nacional de Museus incluiu a exposição Sinagogas 

do leste europeu 1781-1944, a mesa-redonda A preservação de sinagogas no Brasil: a sinagoga 

de Recife e o Templo Beth-El - Museu Judaico de São Paulo e a visita às obras do MJSP.  

Outras ações exemplificam a atuação do MJSP voltada a públicos diversos. Assim, 

destacam-se, também em 2017, a participação na mesa-redonda Experiência política e estética: 

reconciliação histórica, acervo fotográfico e documentário na 40ª Semana de Comunicação da 

Fundação Armando Álvares Penteado e, em parceria com o Goethe-Institut, no seminário 75 

anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra – a questão dos refugiados e os desafios atuais.  

Em 2018, foi a vez do evento EVA/Minerva Brasil: Conferência Internacional de 

Tecnologias Avançadas para a Cultura, voltado aos modelos digitais que têm permeado as 

atividades culturais, marcando a aproximação do MJSP com duas universidades: a 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Associado a esse primeiro evento, dirigido às novas práticas no setor cultural como 

um todo, promoveu-se a mesa-redonda Como construímos memória judaica no século XXI no 

Clube A Hebraica, dessa vez para uma audiência específica.  

Em se tratando de audiência particular, mencionamos os encontros de iídiche, idioma 

falado pelos judeus asquenazes, visando promover essa forma de expressão própria a uma parte 

da comunidade. Assim, em 2018, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC/RJ) e a Casa do Povo em São Paulo, aconteceu o evento Iídiche no século XXI, 

com o objetivo de resgatar essa cultura por meio de música, dança e literatura. Tendo em vista 

a perspectiva de divulgação das expressões artísticas nesse âmbito, o MJSP tem celebrada uma 

parceria com o Instituto da Música Judaica (IMJ), no intuito de fomentar ano a ano a música 

judaica, em especial aquela do repertório iídiche; trata-se do Kleztival – Festival Internacional 

de Música Judaica.  

Outros eventos pontuais ao longo dos cinco anos de atuação do CDM/MJSP também 

têm buscado preservar e divulgar o iídiche e as manifestações culturais associadas ao idioma. 

É claro que se trata de uma audiência bastante peculiar, em geral formada por uma faixa etária 

mais avançada, que traz o idioma vivenciado em suas casas, junto a seus familiares. Entretanto, 

tem surpreendido, no caso brasileiro, mas também no exterior, um modesto aumento da procura 

por pessoas mais jovens e, eventualmente, de fora da comunidade judaica. 
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5.3.1.3 Programação regular 

Como atividades regulares, foram introduzidas, a partir de 2018, duas formatações: o 

Dia do Objeto e o Iídiche for Fun. Também no mesmo ano, foram propostas aulas semanais de 

iídiche para iniciantes - o CDM/MJSP já contava com dois pequenos grupos que se reuniam 

semanalmente em torno do mesmo tema, uma herança do AHJB128.  

O Dia do Objeto em 2019 chegou a mobilizar algo em torno de 150 pessoas, somadas 

as edições no período. Trata-se de evento em que convidados da comunidade judaica narram 

acerca de objetos pessoais de valor simbólico e afetivo, de caráter histórico ou religioso. Essa 

atividade passou a integrar o ambiente virtual desde o início da pandemia do coronavírus. 

O Iídiche for Fun - também on-line desde 2020 - iniciou sua programação por meio de 

apresentações musicais com a participação do público. Hoje, admite variações, tendo recebido 

convidados de várias áreas, que interagem com a audiência sobre aspectos culturais de alguma 

forma relacionados ao iídiche. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes em 2019 nas várias 

edições do Iídiche for Fun. 

5.3.2 O início da era virtual 

A pandemia do coronavírus bateu às portas do MJSP quando da implantação da 

museografia em sua sede no centro. Finda a exposição Judeus e Xangai: famílias europeias 

refugiadas nas décadas de 1930 e 1940, em janeiro de 2020, seis meses era o prazo esperado 

para o término dos trabalhos que colocariam a exposição de longa duração à disposição do 

público. Entretanto, tendo em vista a anormalidade do período, a montagem acabou tendo início 

no final de 2020 e o lançamento, adiado em cerca de um ano. 

Da mesma forma, a pandemia afetou a programação prevista pelo CDM/MJSP. O 

relatório interno do segundo trimestre de 2020 resume bem o impacto inicial e, ao mesmo 

tempo, a solução encontrada: 

Em março de 2020, fomos surpreendidos por um capítulo da história da humanidade: a 

Pandemia do Covid-19. Em algumas semanas, tivemos que nos organizar para trabalhar 

com distanciamento. Ações foram criadas e administradas pela equipe de 

colaboradores, curadores e diretores do Museu. O que permitiu, mesmo “distantes”, ter 

mais aproximação das áreas, com o objetivo de “abrir as portas virtuais” do Museu 

Judaico de São Paulo. O que queremos dizer? Para qual público? A visibilidade e a 

possibilidade de apresentar pessoas e suas histórias, acervo, eventos para os novos 

públicos indicaram o caminho da missão do Museu, conectar histórias.   

 
128 Um desses grupos era formado por integrantes do curso de difusão Língua Iídiche, oferecido pelo Serviço de 

Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (SCE/USP). Esse curso deixou de ser ofertado em 

2021.   
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Uma nova era estava estabelecida, uma era para além dos muros, com expansão de 

alcance e visibilidade e geração de novos conteúdos. Em abril de 2020, é aberto o canal no 

YouTube e, com ele, estabeleciam-se os programas de entrevistas, sempre ao vivo às segundas-

feiras à noite, com transmissão também pelas demais redes sociais. Foram doze entrevistados 

nas duas primeiras séries, As sagas e As epopeias, que trataram de histórias de imigração. A 

terceira série, intitulada História e cultura no museu, recebeu sete convidados, que falaram 

sobre arquitetura, artes visuais, literatura, além dos temas históricos. A série Histórias da 

Europa judaica encerrou 2020 com oito entrevistados, que abordaram vivências judaicas em 

períodos distintos, geograficamente espalhadas pelo continente europeu. No primeiro semestre 

de 2021, foram oferecidas ao público, a esta altura já parcialmente fidelizado, ainda que novos 

visitantes virtuais sejam sempre agregados a cada divulgação, três séries: Antissemitismo, 

Música no judaísmo e Retratos, totalizando quinze entrevistados. A programação ao vivo 

Museu em movimento, transmitida às quartas-feiras em julho e agosto de 2020 e planejada 

especificamente para uma audiência jovem, não surtiu o efeito esperado e foi descontinuada. 

A Figura 19 ilustra a evolução da audiência ao vivo, em termos médios, a cada série 

veiculada pelo canal do YouTube, incluindo as quatro séries exibidas em 2020 e as três séries 

disponibilizadas no primeiro semestre de 2021129. Tomando como base as sete séries da 

programação, temos como média 175 pessoas ao vivo durante as lives às segundas-feiras. Na 

análise por ano, temos 209 pessoas como média em 2020 e 129 pessoas como média no primeiro 

semestre de 2021. Uma primeira hipótese levantada para a queda verificada na audiência, 

principalmente neste segundo ano pandêmico, seria a fadiga da programação on-line que tem 

acometido a sociedade, associada à flexibilização no contexto sanitário e à volta às atividades 

presenciais que têm marcado os últimos meses. 

 

 

 

 

 

 
129 As sagas, As epopeias, História e cultura no museu e Histórias da Europa judaica foram ofertadas em 2020 e 

Antissemitismo, Música no judaísmo e Retratos foram apresentadas no primeiro semestre de 2021. O gráfico foi 

elaborado com os dados dos relatórios gerenciais trimestrais do MJSP – em 2021, a totalidade dos dados estava 

disponível; no que tange a 2020, percentual próximo a 70% estava disponível.  
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Figura 19 – Audiência ao vivo média por série pelo canal do YouTube  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos relatórios gerenciais trimestrais do MJSP. 

 

Quanto às exposições virtuais disponibilizadas no website do MJSP desde 2020, foram 

duas: Mulheres no acervo, que conta a história de cinco personagens femininas judias 

importantes em suas áreas de atuação, elaborada a partir de documentos e fotos do CDM/MJSP, 

e Quadrinhos em tempo de corona, constituída de desenhos de artistas israelenses, fruto da 

parceria com Embaixada de Israel e respectivo Consulado em São Paulo. A exposição Mulheres 

no acervo, que também integra a plataforma Google Arts & Culture, desde o início 

desenvolvida para o ambiente virtual130, desdobrou-se em um conjunto de quatro lives às 

segundas-feiras à noite. 

O primeiro ano da pandemia marcou a entrada do MJSP no mundo virtual também por 

meio de participações, por exemplo, na 14ª Primavera de Museus, em webinars e lives diversas. 

Pelas redes sociais, com o objetivo de divulgar o acervo e conseguir doações de objetos, 

procedeu-se à promoção de alguns itens tridimensionais, iniciativa que recebeu o nome de 

Acervo em foco.  

Todas essas ações fizeram com que 2020 fosse encerrado com aproximadamente 39 mil 

visualizações no que diz respeito ao canal do YouTube131, com cerca de dois mil inscritos, 

 
130 Mulheres no acervo ganhou posteriormente versão física e foi exposta no Clube A Hebraica e no CDM/MJSP. 
131 Adicionalmente, de dezembro de 2020 a maio de 2021 foram registradas 4.614 visualizações do MJSP por meio 

da plataforma Google Arts & Culture. 
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incluindo as atividades Dia do Objeto e Iídiche for Fun, que também migraram para o ambiente 

on-line. A título de comparação, seis meses depois, a elevação registrada foi de 25% no número 

de inscritos e de 47% no total de visualizações. Fica evidente que um impacto dessa magnitude 

seria impensável em tempos pré-pandêmicos, principalmente por se tratar de uma instituição 

museológica que ainda aguarda o lançamento de sua principal atividade expositiva.  

Por meio da funcionalidade do YouTube Studio, foi possível comprovar o que já se 

imaginava quanto à segmentação de idade e gênero dos frequentadores do canal132: percentual 

superior a 80% têm mais de 65 anos, sendo que as mulheres predominam, com participação 

também acima de 80% do total. Acredita-se que essa composição de visitantes deverá se 

mostrar menos concentrada, uma vez as visitas presenciais configuradas e os projetos 

educativos implantados. 

Em resumo, não obstante as inúmeras dificuldades vivenciadas no país e no mundo, 

motivadas pela crise sanitária sem precedentes, ceifando vidas e trazendo instabilidades e 

incertezas, 2020 e 2021 foram anos repletos de aprendizados para o MJSP, marcados sobretudo 

pelo acréscimo expressivo de visibilidade, trazido pelo ajuste da programação ao mundo virtual, 

movimento que se deu em curto espaço de tempo.  

5.4 CONSTRUINDO A EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 

 

Expor é ou deveria ser, trabalhar contra a ignorância, especialmente contra a forma 

mais refratária de ignorância, a ideia pré-concebida, o preconceito, o estereótipo 

cultural. Expor é tomar e calcular o risco de desorientar-se - no sentido etimológico 

(perder a orientação, perturbar a harmonia, o evidente e o consenso, constitutivo do 

lugar comum, do banal). (MOUTINHO, 1994, p. 6)   

 

Segundo Franco (2018, p. 20), “uma exposição é a organização de conteúdos ou objetos 

em um ambiente, a partir da composição de uma narrativa ou temática específica, de forma a 

atender a uma das funções de comunicação do museu ou centro cultural”. A publicação 

Caminhos da memória: para fazer uma exposição, promovida pelo Ibram, vai além e enfatiza 

o caráter ativo e participativo do indivíduo nesse âmbito: “uma exposição se realiza no encontro 

entre sujeito (visitante) e objeto (conjunto expositivo), ou, numa concepção mais abrangente e 

atual, entre a sociedade e seu patrimônio” (BORDINHÃO; VALENTE; SIMÃO, 2017, p. 8). 

 
132 Conforme mensuração realizada de 1 de abril a 24 de junho de 2021 que integra o relatório gerencial do MJSP 

referente ao 2º trimestre de 2021. 
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Assim, é por meio da exposição que o museu exerce uma de suas principais atribuições: 

a comunicação. A exposição deve estabelecer um diálogo com o público para que, partindo de 

objetos ou patrimônios musealizados, sejam realizadas interpretações individuais, ainda que 

socialmente compartilhadas, que levem à construção de sentidos para que o visitante saia do 

museu provocado, talvez transformado. Uma boa experiência museal está ligada não só a 

aprendizados, mas também a um despertar de sensações, à formação de cidadania, à 

conscientização quanto a identidade e pertencimento. 

Para discorrer sobre a exposição de longa duração, é necessário mencionar dois grupos 

de protagonistas: a equipe de curadoria e o setor educativo. Claro que os museus são operados 

por uma estrutura que vai além das duas engrenagens citadas, mas a opção se deu pelo 

envolvimento direto com o tema. Dessa forma, essa seção se propõe a descrever, em primeiro 

lugar, de forma bastante sucinta, o que poderá ser visto pelo público nos andares térreo e 

primeiro subsolo133, fruto da articulação com a consultoria Expomus, responsável pela 

coordenação e assessoria museológica, entre outros prestadores de serviços134. Em segundo 

lugar, pretende-se dar voz às equipes curatorial e educativa. 

5.4.1 A expografia 

A primeira exposição de longa duração do MJSP135 trabalhou com o seguinte conceito 

gerador para o andar térreo: “o que é ser judeu: o povo e seus indivíduos nas suas singularidades 

e diferenças”, o que se justifica pela correspondência óbvia em se tratando de um museu 

judaico. Mais que isso, refletir sobre identidade judaica é tarefa extremamente complexa, por 

envolver religião, etnia, cultura, para citar apenas alguns elementos. Assim, há uma origem 

histórica comum, porém existem importantes diferenciações, de tal modo que o grupo não pode 

ser considerado monolítico. Exemplificando, há judeus asquenazes, sefarditas e orientais, 

quando se pensa em proveniência e costumes. Vários são os idiomas ou dialetos próprios de 

cada subgrupo: iídiche, ladino e haquitía, os mais conhecidos, para não falar do hebraico, língua 

nacional de Israel e dos textos de reza. Um último exemplo refere-se às diversas correntes do 

judaísmo – judaísmo ortodoxo136, reformista ou conservador, como os principais movimentos. 

 
133 Os módulos que constituem a expografia, aqui referenciados, têm como base o Guia de conteúdos da exposição, 

confeccionado em agosto de 2020 pela Expomus. Desse modo, podem não reproduzir fielmente o que estará 

disponível ao público no futuro, tendo em vista possíveis alterações de projeto desde então. 
134 O projeto museográfico e expográfico é de autoria do arquiteto Felipe Tassara, da T+T Projetos, e o projeto de 

comunicação visual é assinado pela agência Tuut. 
135 O conteúdo da exposição de longa duração, ou pelo menos parte dele, deverá ser disponibilizado para acesso 

remoto. 
136 Há ainda a vertente do judaísmo chassídico, surgido no interior do judaísmo ortodoxo. 
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Mostrar essa diversidade e pensar sobre seus desdobramentos é o que propõe a exposição de 

longa duração. 

Assim, o público que adentrar a instituição museológica terá no hall de acolhimento o 

primeiro contato com o tema, por meio da peça audiovisual O que é ser judeu?. Ao mesmo 

tempo, será possível contemplar o grafite produzido pelo artista Wagner Bentes, conhecido 

como Arieh Wagner. Sua obra poderá ser vista iluminada à noite. Além de artista, Wagner, 

selecionado por meio de edital para a temática Presença judaica no Brasil: identidade e valores, 

é antropólogo e estuda primordialmente os judeus da Amazônia.  

A seguir, é a vez de homenagear o Templo Beth-El, cenário da expografia. Isso é feito 

por meio de reproduções de fotos históricas, documentos que narram a trajetória centenária da 

sinagoga que se transforma em museu e ainda uma peça audiovisual que destaca a famosa 

entrevista do arquiteto Samuel Roder, responsável pelo projeto, concedida pouco antes de seu 

falecimento. 

O espaço principal da antiga sinagoga é agora a área expositiva central no que tange ao 

ciclo da vida e às celebrações tradicionais judaicas. O foco aqui é mostrar a atemporalidade das 

práticas e tradições associadas a esses marcos da vida judaica. Em outras palavras, ressalta-se 

a importância do legado transmitido – de diferentes legados, conforme o segmento ao qual se 

pertença.  

Na perspectiva dos valores vinculados à experiência judaica cotidiana, que inclui 

nascimento, maioridade religiosa, casamento, luto e ainda as festividades judaicas marcadas 

pelo calendário judaico137, uma ampla gama cultural é descortinada – conteúdo desconhecido 

para muitos, judeus e não judeus. Para cada festividade, oito no total138, mais o Shabat, o dia 

do descanso, foram propostas a elaboração de textos de parede, com as devidas 

contextualização histórica e descrição de rituais e práticas, e a exibição de objetos do acervo e 

de peças audiovisuais. 

A grande área preservada dos tempos de funcionamento do Templo Beth-El é a bimá, o 

púlpito, onde se encontra o Aron hakodesh, a Arca Sagrada, local de permanência dos rolos da 

Torá, o Pentateuco. À frente, os bancos originais da sinagoga, agora restaurados, recebem 

tablets para aprofundamento nas temáticas judaicas endereçadas pelo MJSP. Assim, o visitante 

 
137 O calendário judaico é lunissolar - os meses seguem as fases da lua, porém há ajustes de acordo com as estações 

do ano, regidas pelo sol. 
138 As festas judaicas expostas pelo MJSP são Purim, Pêssach, Shavuot, Rosh Hashaná, Iom Kipur, Sucot, Simchat 

Torá e Chanucá. 
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poderá agregar conhecimentos no que diz respeito a definições de termos, questões bíblicas e 

religiosas, símbolos e valores milenares, entre outros tópicos selecionados. A peça audiovisual 

desse recinto contém trechos de leitura dos Dez Mandamentos. 

Por fim, ainda no andar térreo, o visitante irá se deparar com o módulo denominado 

Questões contemporâneas. As intenções aqui são: primeiro, salientar a inexistência de um único 

modo de ser judaico – muitas são as possiblidades, há conflitos geracionais, existem diferenças 

em função da corrente judaica à qual se está filiado ou não se está filiado, enfim, todos os 

posicionamentos são igualmente válidos; segundo, indicar que os temas atuais, em discussão 

pela sociedade, também estão em debate dentro da comunidade judaica e, claro, não há resposta 

única para os assuntos em pauta.  

A cúpula central é uma atração à parte. Famosa externamente, merecedora de um 

trabalho meticuloso de restauração, internamente recebe projeções de fotos de imigrantes 

judeus que vieram para o Brasil, no âmbito do projeto Retratos da imigração judaica139. 

Se o andar térreo procura contemplar as especificidades da vida judaica e suas tradições, 

o primeiro subsolo tem a intenção de pensar na construção da identidade do judeu-brasileiro ou 

brasileiro-judeu, por meio da união memória e História. Também aqui se lançou mão do acervo 

de objetos, documentos, fotos e depoimentos, assim como foram privilegiadas as peças 

audiovisuais, obedecendo às diretrizes da coordenação museológica e da curadoria, após 

expressivas pesquisas históricas que embasaram os conteúdos.  

No intuito de discorrer sobre a presença judaica no Brasil, percorre-se, inicialmente, os 

tempos coloniais e imperiais. Falar de Brasil Colônia é pensar em cristãos-novos ou ainda de 

como a Inquisição impactou nosso território, exceção feita ao breve período da dominação 

holandesa em Pernambuco, que vai de 1630 a 1654, quando os judeus puderam usufruir de 

liberdade religiosa, criando sinagogas e outras instituições, situação que não se repetiu em 

outros espaços geográficos. Ao início do período imperial associa-se o começo do judaísmo 

normativo, uma vez que a Constituição de 1824 anuncia novos e positivos ares para uma 

incipiente comunidade. 

 
139 O projeto Retratos da imigração judaica correspondeu a uma campanha de crowdfunding objetivando a doação 

de fotos de imigrantes judeus por parte da comunidade e o financiamento do equipamento de projeção dessas 

mesmas imagens na cúpula do MJSP. Essa foi a segunda campanha de crowdfunding promovida. A primeira, 

denominada Marque seu nome na história, tinha como objetivo compor a calçada do entorno, com ladrilhos azuis 

contendo o logotipo da instituição. 
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Já tratar da presença judaica no Brasil República é narrar sobre os vários fluxos 

migratórios, seja o europeu, marcadamente nas décadas de 1920, 1930 e 1940, seja o do Oriente 

Médio na década seguinte, e seus desdobramentos. Em outras palavras, essa parte da expografia 

é centrada na imigração e sua recepção em meio a outras etnias formadoras. Pretende-se aqui 

refletir sobre a diversidade dessas comunidades judaicas que se formam nas regiões de 

acolhimento aos imigrantes, com destaque para São Paulo: qual a história desse grupo de judeus 

de diferentes origens, o que trazem em sua bagagem, em que bairros habitam, que profissões 

exercem, que instituições formam, como se expressam política e culturalmente, entre tantos 

outros elementos retratados pela expografia. A mostra segue abordando a vida judaica nos anos 

1950, 1960 e 1970, em meio às novas gerações de imigrantes e seus descendentes.  

Capítulo relevante da exposição diz respeito à ascensão dos movimentos totalitários, 

nazismo e fascismo, e suas implicações para o Brasil da Era Vargas, principalmente no que 

tange aos movimentos imigratórios e à vida judaica que aqui floresce. Para tratar desse assunto, 

outros temas correlacionados foram trazidos à tona, para mostrar que os percalços da existência 

judaica encontram correspondentes em outros processos da Humanidade. Nesse momento da 

exposição, a temática é ampliada para abranger perseguições a minorias, a questão de 

estereótipos, preconceitos de todo tipo, discursos de ódio, racismo, xenofobia e outros tópicos 

debatidos no âmbito dos direitos humanos. É em meio a esse contexto que o Holocausto ou 

Shoá, conforme o termo em hebraico, é revelado. Homenageiam-se aqui as milhões de vítimas 

da barbárie nazista. 

Por fim, os visitantes poderão se apropriar dos conteúdos que versam sobre o Estado de 

Israel desde sua constituição e sua relação com os judeus no Brasil, que vivem na Diáspora ou 

que são frutos da dispersão, vínculo esse que tem sofrido alterações ao longo do tempo, 

conforme novas formas identitárias têm vindo à tona. A exposição termina com depoimentos 

de personalidades, integrando um módulo denominado Judaísmo contemporâneo.140 

5.4.2 A voz da curadoria 

O Iphan, por meio da publicação Caderno de Diretrizes Museológicas (2006, p. 150), 

conceitua curadoria como  

 
140 Além dos andares térreo e subsolo, haverá mais um espaço aberto à visitação. Trata-se do mezanino, que prevê 

pequenas exposições temáticas, com acervos do CDM/MJSP ou de parceiros, e biblioteca de referência. Além 

disso, haverá um totem de onde se poderá acessar o material audiovisual produzido pelo Projeto Lembrar, realizado 

a partir de depoimentos de sobreviventes do Holocausto, colhidos no Brasil para o acervo da Shoah Foundation, 

idealizado por Steven Spielberg. 
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designação genérica do processo de concepção, organização e montagem da exposição 

pública. Inclui todos os passos necessários à exposição de um acervo, quais sejam 

conceituação, documentação e seleção do acervo, produção de textos, publicações e 

planejamento da disposição física dos objetos. Refere-se também ao cargo ou função 

exercida por aquele que é responsável por zelar pelo acervo de um museu.  

 

O processo da curadoria permeia toda a cadeia operatória do museu; por isso, fala-se 

em ciclo curatorial, tarefa complexa e dinâmica que envolve a coleta de acervo, sua 

identificação e salvaguarda, seu estudo e análise, e daí a difusão, notadamente sob a forma de 

exposição (CURY, 2009).  

Ao que tudo indica - porque não há atas ou outros documentos formais -, a curadoria 

estreia como grupo de trabalho no MJSP em 2014. Antes disso, essa atividade correspondia ao 

recebimento do acervo, sua catalogação e preservação, a partir de 2005 e, de modo pontual, à 

atuação nas duas primeiras exposições realizadas nos anos seguintes, conforme menção no 

capítulo anterior.  

Também em 2014 a Expomus é contratada para a coordenação museológica da 

exposição de longa duração. Nessa mesma época, pesquisadores141 são admitidos para o 

desenvolvimento de conteúdo e o grupo curatorial se estabelece, de forma bastante 

compromissada, em caráter voluntário. A composição desse time sofreu pequenas variações ao 

longo do tempo.  

De início, faziam parte Nancy Rozenchan, Ruth Sprung Tarasantchi, Beatriz Blay, Ilona 

Simon Strimber, Juliana Portenoy Schlesinger e Roberta Alexandr Sundfeld, também 

exercendo a função de coordenadora.  Rozenchan vincula-se ao MJSP em 2004, convidada por 

Tarasantchi, que integra o grupo fundador, assim como Sundfeld, para auxiliar nas questões 

ligadas à constituição do acervo de objetos. Strimber também participa do Museu desde 2004, 

o que se deve à sua experiência nacional e internacional ligada à valorização da memória dos 

sobreviventes do Holocausto. Blay se junta à instituição em 2006, a partir de sua atuação na 

exposição E assim começa o Museu Judaico... Por fim, Schlesinger é incorporada ao grupo em 

2014, ingressando simultaneamente como pesquisadora e curadora. 

Em 2018, Strimber deixa de participar da primeira composição, em virtude de sua 

mudança para o exterior. Coincidentemente, na mesma época, Judith Tarasantchi, que já 

 
141 Bruno Guilherme Feitler, direcionado a Brasil Colônia, Juliana Portenoy Schlesinger, no que se refere a estudos 

judaicos, e Roney Cytrynowicz, no intuito de lidar com Brasil República, foram os pesquisadores contratados para 

a exposição de longa duração. 
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acompanhava os trabalhos de modo informal a convite de Ruth Tarasantchi, vem integrar a 

equipe de fato. Em função da saída de Schlesinger, que também se transfere ao exterior, a 

curadoria passa a ser representada por cinco mulheres – Rozenchan, Ruth e Judith Tarasantchi, 

Blay e Sundfeld. 

A constituição da curadoria indica que a diversidade pretendida pelo MJSP, no que diz 

respeito à audiência, começa internamente. Em outras palavras, as voluntárias integram a 

comunidade judaica, ou seja, partilham de uma história comum em termos de ancestralidade. 

Porém, a ideia de um time monolítico não se estabelece, porque diferentes gerações são 

envolvidas. Também formações e experiências diversas dialogam, tanto em termos 

profissionais como pessoais. Nesse quesito, as voluntárias não seguem os rituais judaicos da 

mesma forma, assim como apresentam múltiplos olhares para questões concernentes ao 

judaísmo como religião, etnia e cultura.  

No âmbito profissional, integram o grupo uma historiadora, uma arquiteta, uma 

desenhista industrial especializada em moda, e duas acadêmicas, doutoras respectivamente nas 

áreas de história da arte e estudos judaicos. Sundfeld, integrante da diretoria e da curadoria, 

assim se expressa142 sobre o alinhamento visível entre o comitê curatorial e os princípios que 

norteiam a existência da instituição no que se refere à multiplicidade de percepções e seus 

benefícios: 

A curadoria é muito o Museu. A gente pretende contar histórias, conectar histórias, a 

partir de visões diferentes, e mostrar que os judeus não são todos iguais, os judeus são 

diferentes. Então, dentro da nossa própria casa, a gente tinha que mostrar isso e ser 

assim. Uma é judia pela religião, a outra é judia pró-Israel, a outra é judia pela cultura, 

cada uma pratica o seu judaísmo de forma diferente, e tudo bem. O exemplo vem de 

dentro, da própria casa, a gente é diferente, a gente se respeita e a gente assume essas 

diferenças. Essa pluralidade aparece na própria curadoria. Foi uma opção, em 

detrimento de outra opção por um único nome que, se de um lado significaria a 

celeridade para um projeto curatorial, por outro lado empobreceria o resultado e não 

estaria de acordo com o que prega o Museu. 

 

Em entrevistas realizadas entre fevereiro e março de 2021 com todas as integrantes 

atuais e passadas da curadoria, um traço comum é o entusiasmo com que abraçaram o projeto. 

Mais que isso, ficam patentes em seus discursos o ativismo, a dedicação e a paixão à causa. 

Cientes de sua grande responsabilidade, desempenham suas funções, conjuntamente e em 

separado, orgulhosas e impregnadas pelos princípios que norteiam o estabelecimento do MJSP; 

em suas palavras: 

 
142 Em entrevista realizada pela autora em 9 de março de 2021. 
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A sensação na sua vida que você faz um monte de coisas, e, de repente, você encontra 

um lugar onde todas elas se congregam, se encontram, e todos os seus saberes se 

concentram em um único projeto. [...] Foi uma importante contribuição comunitária, 

não achei que seria possível. Me encontrei, é uma experiência incrível, não só como 

curadora, é todo o meu envolvimento com o Museu. Uma vivência e uma experiência 

pessoal e profissional, de conhecimento, de crescimento, de reconhecimento, e me abriu 

muitas portas. (BEATRIZ BLAY) 

 

Eu gosto muito de pesquisar, esse é o meu jeito de ajudar. (ILONA STRIMBER) 

 

A riqueza está em estarmos trazendo muito conhecimento em todos os aspectos. É 

como compartilhar nosso dia a dia, é gostoso que as pessoas saibam, o que é, o que 

significa, como se faz. Compartilhar é muito importante, o Museu Judaico é, antes de 

tudo, um compartilhamento. [...] Esse exercício de participar da curadoria me fez ver 

as coisas de um modo mais aberto. Como exercitei muito isso, ouvir e entender outras 

posições, eu me abri, estamos pensando em muitos vieses. [...] Para mim, é desafiador 

ver como tudo isso foi construído. [...] É uma grande responsabilidade. E uma honra 

estar com as pessoas que nós temos, é um aprendizado imenso em todos os sentidos. É 

único. É uma experiência única. É uma oportunidade única. (JUDITH 

TARASANTCHI) 

 

Para mim, é uma grande preocupação, principalmente agora. Que nós vamos fazer, nós 

vamos fazer. Que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo. Temos o que temos, 

aproveitamos o máximo sim. Mas a preocupação é que tudo funcione dentro do que se 

espera, o melhor possível. (NANCY ROZENCHAN) 

 

Toda vez eu fico admirada que esse povo, que viveu miseravelmente, quando foi livre, 

quando foi para fora, como estudou, como frutificou, a vida que mudaram para si e para 

o mundo, é um milagre, é nosso milagre, gostaria que todo mundo soubesse. [...] [A 

curadoria] é uma aprendizagem constante, faz bem para a alma. Enquanto eu estava na 

Pinacoteca, era minha segunda casa. Eu vivia lá, eu sentia os problemas deles, eu sabia 

tudo o que acontecia e qualquer coisa que se conseguia, qualquer exposição, era uma 

realização. Agora, no Museu [Judaico], é outra coisa. Agora, é minha gente! (RUTH 

TARASANTCHI) 

 

Nessas entrevistas, que ocorreram separadamente, as curadoras também foram 

solicitadas a apontar pontos fortes e elencar desafios encontrados no processo de concretização 

do Museu. Nesse âmbito, foram relatados como positivos o profissionalismo de todos os 

envolvidos, assim como seu compromisso em lidar com o projeto. Ainda no que diz respeito ao 

trabalho executado, citou-se o benefício das atividades em grupo e a liberdade e o protagonismo 

que caracterizaram as discussões. Também o fato de a instituição seguir práticas museológicas 

contemporâneas e de padrão internacional faz com que o MJSP seja visto como referência no 

contexto cultural. Adicionalmente, foi trazida à tona a excelência do acervo, com menção à 

existência de objetos raros que estarão nas vitrines. Além disso, a curadoria assinala como 

extremamente valioso, ainda que desafiador, o movimento que visa propiciar a abertura de uma 
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comunidade para a sociedade em geral. Schlesinger, pesquisadora e curadora até 2020143, assim 

se expressou sobre a dialética comunidade-sociedade:  

[o MJSP] é um museu muito antenado com as questões contemporâneas, isso que fez a 

força da curadoria; ele tem que estar a par, não dá para desvincular o judaísmo da 

sociedade em que vive. Nesse sentido, não existe o que é judaico e o que não é judaico.  

 

Como desafios, foram listados vários itens, além das dificuldades na obtenção de 

recursos financeiros, a escassez de recursos humanos, e, mais recentemente, a ampla 

probabilidade de que a exposição de longa duração seja lançada ainda em momento pandêmico. 

Assim, em primeiro lugar, mencionou-se a especificidade do conhecimento, que exigiu a 

construção de um conteúdo único ou particular de um museu judaico no Brasil. Em seguida, 

foram feitas referências ao empenho necessário, agora e sempre, para que se fale igualmente à 

comunidade e à sociedade maior, ponto crucial para o MJSP. As curadoras lembraram questões 

de limitação de espaço para textos de parede e para a exposição como um todo, ou seja, decisões 

tiveram que ser tomadas pensando na contemplação do maior número de visitantes possível, 

seguindo o conceito da acessibilidade universal. Da mesma forma, existe a preocupação de que 

o Museu represente de modo igualitário as várias comunidades judaicas, aqui entendidas em 

suas diversas origens, asquenaze, sefardita e oriental, seja em termos de acervo ou de narrativa, 

para que todos tenham voz. Outros desafios enfrentados no que tange à elaboração da 

expografia se referem à abordagem de assuntos sensíveis144, demandando da curadoria um 

esforço de articulação visando a um denominador comum. 

Segundo Schlesinger145, “quando um museu abre, já está obsoleto, porque a sociedade 

muda, as perguntas mudam. Quando se concretiza o plano, virou obsoleto, existe um atraso. O 

museu é obsoleto. Uma exposição de longa duração é obsoleta por si só”. Então esse seria um 

dos grandes desafios de um museu: como, por meio de exposições temporárias e de um setor 

educativo atuante, dar conta da contemporaneidade que deve sempre permear uma instituição 

cultural.  

Rozenchan146 externou sua preocupação no sentido de que o MJSP seja um museu vivo 

– ou, em suas palavras, “alegre” – questão que também demanda o desenvolvimento de ações 

educativas relevantes para que o público se sinta engajado e para que o passeio seja agradável. 

 
143 Em entrevista realizada pela autora em 18 de fevereiro de 2021. 
144 Dois exemplos são a figura do senhor de escravos fiel ao judaísmo no Brasil Colônia e a presença de prostitutas 

judias, conhecidas como “polacas”, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX.  
145 Em entrevista realizada pela autora em 18 de fevereiro de 2021. 
146 Em entrevista realizada pela autora em 12 de fevereiro de 2021. 
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Adicionalmente, a curadora vê a presença efetiva de um público realmente diverso quando da 

abertura das portas como assunto a ser acompanhado com atenção. 

5.4.3 A voz do setor educativo 

A educação museal pode ser entendida como um conjunto de ações educativas e seus 

desdobramentos no âmbito da comunicação com o público dos museus. A atuação dos 

educadores não se restringe aos grupos escolares, ainda que historicamente essa audiência tenha 

sido privilegiada, notadamente, no caso brasileiro, desde a implantação do primeiro núcleo 

educativo no Museu Nacional carioca no começo do século XX. Um marco importante na 

proposição de diretrizes para a atividade específica da educação em museus no país foi a 

publicação, em 2018, do Caderno da Política Nacional de Educação Museal (PNEM) do Ibram, 

elaborado conjuntamente por profissionais da área e sociedade civil. 

Os educadores museais têm se caracterizado como linha de frente no atendimento 

especializado ao público de uma forma geral; nas palavras da especialista na área Denise 

Grinspun147, eles “são a ‘fala’ e o ‘ouvido’ da exposição”. Nos últimos anos, o setor educativo 

vem abarcando várias funções. Assim, tem sido responsável pelo desenvolvimento de 

exposições, juntamente com a curadoria, e pelo apoio na estruturação e implantação de estudos 

de público e não público148. Mais que isso, tem exercido a curadoria educativa149 por meio da 

produção e do gerenciamento de conteúdo de mediação para o museu e especificamente para 

sua expografia (HOOPER-GREENHILL, 1999). É quando esses profissionais se apropriam do 

discurso curatorial da instituição museológica e o transformam (MARTINS, 2015), na tentativa 

de torná-lo acessível ao maior número de pessoas, de forma lúdica e prazerosa. 

No âmbito da Nova Museologia, e sob uma perspectiva construtivista de educação, 

[...] A educação museal é uma peça no complexo funcionamento da educação geral dos 

indivíduos na sociedade. Seu foco não está em objetos ou acervos, mas na formação 

dos sujeitos em interação com os bens musealizados, com os profissionais dos museus 

e a experiência da visita. Mais do que para o “desenvolvimento de visitantes” ou para 

a “formação de público”, a Educação Museal atua para uma formação crítica e integral 

dos indivíduos, sua emancipação e atuação consciente na sociedade com o fim de 

transformá-la. (COSTA et al., 2018, p. 74) 

 
147 Conferência Educação para o Patrimônio: conceitos, métodos e reflexões para formulação de política, 

proferida no Simpósio Internacional Museu e Educação – Conceitos e Métodos no Museu de Arte Moderna 

(MAM) em 22 de agosto de 2001, organizado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP); texto não 

publicado. 
148 A expressão “não público” refere-se ao público potencial. 
149 Termo cunhado por Luiz Guilherme Vergara em artigo intitulado Curadorias educativas, publicado nos Anais 

da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) em 1996. 
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A mudança de paradigma motivada pela Nova Museologia impactou as relações entre 

museu e sociedade. No Brasil especialmente, foram incorporados ao campo museal os ideais 

desenvolvidos pelo educador Paulo Freire. Em meio ao conceito de museu integral150 que 

ganhava corpo a partir da década de 1970, Freire vislumbrava a instituição museológica como 

ferramenta educativa ampliada, onde identidade e cidadania teriam lugar de destaque. 

Nesse contexto, a preocupação com as coleções, no que tange às atividades de 

preservação e conservação, por exemplo, não é deixada de lado. Entretanto, instaura-se um 

outro foco, que emana da troca com o público e que faz com que o setor educativo cresça em 

importância, revelando possíveis tensões internas e chamando atenção para as negociações 

necessárias entre esse grupo e o da curadoria tradicional. 

No MJSP, o setor educativo está sendo construído para atuar na exposição de longa 

duração e nas demais atividades em que o público esteja envolvido. Da mesma forma como se 

procedeu para a escolha do escritório arquitetônico responsável pela readequação do edifício, 

assim como no caso de outras contratações de prestadores de serviços, também aqui o 

recrutamento foi realizado via carta-convite dirigido a especialistas. A realização desse 

processo seletivo resultou na contratação da Sapoti Projetos Culturais como empresa 

terceirizada de assessoramento e gestão das ações educativas. 

Anteriormente, a mesma consultoria tinha sido chamada para a constituição de uma 

equipe educativa específica para o trabalho na exposição itinerante Judeus e Xangai: famílias 

europeias refugiadas nas décadas de 1930 e 1940, mencionada acima, que ficou em cartaz na 

sede do MJSP por dois meses, a partir de 26 de novembro de 2019, com visitação superior a 

duas mil pessoas. Tendo em vista o término das obras de restauro no prédio tombado, houve o 

entendimento, por parte da diretoria, de que a iniciativa seria oportuna para testar as instalações 

recém-concluídas e ainda apresentar a edificação pronta e a proposta da instituição 

museológica. A exposição, que já passou por vários países como Estados Unidos, Alemanha, 

Israel e Hungria, chegou ao Brasil adaptando a narrativa original protagonizada pelo Museu 

dos Refugiados Judeus de Xangai e incluindo acervo documental do CDM/MJSP. 

 
150 Segundo Tereza Cristina M. Scheiner (2012, p. 19), “o Museu Integral se fundamenta não apenas na 

musealização de todo o conjunto patrimonial de um dado território (espaço geográfico, clima, recursos naturais 

renováveis e não renováveis, formas passadas e atuais de ocupação humana, processos e produtos culturais, 

advindos dessas formas de ocupação), ou na ênfase no trabalho comunitário, mas na capacidade intrínseca que 

possui qualquer museu (ou seja, qualquer representação do fenômeno Museu) de estabelecer relações com o 

espaço, o tempo e a memória – e de atuar diretamente junto a determinados grupos sociais.” 
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Os temas que permearam o diálogo com o público presente na mostra incluíram o prédio 

histórico, que abriga o MJSP, sua arquitetura, seu simbolismo, e as questões suscitadas pela 

exposição: discriminação, refúgio, imigração, coexistência, entre tantas outras. Percebeu-se 

também um interesse genuíno pelos assuntos que envolvem judeus e judaísmo, tanto pelos 

membros da comunidade como pelos que não a integram. Desse modo, o evento, descrito como 

de pré-abertura do MJSP151, acabou caracterizado como test-drive pela curadoria e diretoria. 

Finda a exposição, em janeiro de 2020, encontros entre curadoria, diretoria e educativo foram 

produtivos no sentido de apontar questões surgidas no atendimento ao público, a serem sanadas 

para o momento da abertura.  

A atividade da equipe educativa na ocasião não se restringiu às visitas mediadas. 

Resumidamente, foram propostas quatro ações educativas: “o que tem na mala?”, visita 

teatralizada, contação de histórias e visitas arquitetônicas, adequadas aos diferentes públicos. 

Ressalta-se aqui nossa participação como educadora, o que permitiu vivenciar na prática trocas 

importantes com audiência bastante diversa, composta por paulistanos, turistas locais, turistas 

estrangeiros, judeus e não judeus. Na mesma oportunidade, desenvolveu-se um breve estudo de 

público quantitativo e qualitativo. Essa pesquisa resultou no acesso ao perfil dos visitantes, suas 

expectativas, seu conhecimento prévio e suas percepções em relação à exposição e à instituição 

museológica152. A Figura 20 apresenta o público infantil junto ao mediador, em uma das 

atividades propostas para a visita dos moradores da Ocupação 9 de Julho em janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
151 Trabalhava-se, naquele momento, com o início da implantação da exposição de longa duração em seguida ao 

encerramento da mostra Judeus e Xangai: famílias europeias refugiadas nas décadas de 1930 e 1940, o que acabou 

não acontecendo em função do advento da pandemia do coronavírus. 
152 Em linhas muito breves, destacamos algumas indicações fornecidas pela pesquisa desenvolvida junto ao público 

da exposição. Em primeiro lugar, uma distribuição equitativa de gênero. Quanto à origem dos visitantes, os 

estrangeiros, 4% do total, representaram mais de 20 nacionalidades diferentes e a visitação nacional atingiu 

participação de 90% dos estados, o que deixa vislumbrar que a diversidade pretendida foi alcançada. Além da 

pesquisa quantitativa, uma outra, de caráter exploratório, foi elaborada em janeiro de 2020. Na oportunidade, foram 

aplicados questionários a uma amostra de 88 pessoas contendo a pergunta “O que motivou o Sr.(a) a vir ao Museu 

Judaico de São Paulo nesta data?”. As respostas foram agrupadas em categorias, das quais destacamos a 

curiosidade pela edificação em si, a circulação no entorno, o atrativo representado pela exposição e os interesses 

pelo tema específico do judaísmo e por história e cultura de modo geral.   
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Figura 20 – Atividade educativa na exposição Judeus e Xangai 

 

Fonte: Sapoti Projetos Culturais. Disponível em: < http://www.sapotiprojetos.com.br/#museujudaicosp>. Acesso 

em: 24 ago. 2021. 

 

Para boa ordem, as ações educativas no MJSP têm início antes ainda da exposição 

mencionada, capitaneadas pelo Centro de Memória. Assim, em 2019, a mostra Brasileiros em 

Israel registra 365 pessoas impactadas especificamente pela ação educativa extramuros, entre 

crianças e adolescentes. Somando-se todas as ações educativas realizadas no CDM/MJSP 

naquele ano, são 487 educandos impactados, envolvendo integrantes de movimentos juvenis 

judaicos, universitários e, majoritariamente, alunos do ensino fundamental, médio e técnico da 

rede pública e privada. Com o advento da pandemia do COVID-19, a partir de março de 2020, 

as ações educativas se limitaram a poucos encontros remotos esporádicos com pequenos grupos 

específicos. 

Segundo Daniela Chindler153, consultora responsável pela Sapoti Projetos Culturais, 

construir o educativo do Museu Judaico é desafiador. Por um lado, é uma instituição que tem 

acervo próprio, o que é um diferencial frente a instituições culturais que trabalham somente 

 
153 Em entrevista realizada pela autora em 22 de março de 2021. 

http://www.sapotiprojetos.com.br/#museujudaicosp
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com exposições temporárias. Além disso, dispõe de uma base temática, que permeia a 

museografia, notadamente os assuntos de imigração, judaísmo, diversidade, acolhimento, entre 

outros. O que é favorável, pois possibilita a elaboração de conteúdo educativo duradouro. 

Também facilita a formação dos educadores, que vão acumulando experiências em temas 

particulares, conforme atuam no dia a dia com o público que visita o Museu, apropriando-se 

dos conteúdos e se mostrando cada vez mais capacitados nas especificidades requeridas.  Por 

outro lado, uma vez que a exposição de longa duração está em processo de implantação, nesse 

momento trabalha-se mais com uma proposta, uma intenção, um desejo, um plano de ação. 

Outro desafio que não pode deixar de ser mencionado refere-se à metodologia para abordagem 

do tema do Holocausto. Ainda que o Museu seja judaico, e não do Holocausto, o assunto integra 

a exposição de longa duração e se configura como tema sensível. 

Chindler reconhece que, no caso do MJSP, há um diálogo bem-vindo entre educativo e 

curadoria que vem permeando todo o processo de constituição da museografia. Ela considera 

que esse benefício é pouco frequente, que se trata de um privilégio. Também vê com bons olhos 

as discussões aprofundadas da curadoria em torno da exposição de longa duração, o que faz 

com que o educativo possa desfrutar desde o início das várias possibilidades que a museografia 

oferece. O fato de o diálogo entre curadoria e educativo ter sido estabelecido antes mesmo da 

inauguração da expografia, pensando em uma construção em conjunto para o atendimento ao 

público, que é o sentido principal da existência do Museu, é considerado de extrema valia. 

 Ponto alto dessa colaboração corresponde à chancela do educativo no que diz respeito 

a legendas e textos de parede redigidos pelas curadoras. Em meio ao processo de elaboração 

desse material expositivo, foram chamadas três profissionais especializadas em educação 

museal, incluindo Chindler, para que dessem seu parecer prévio à implantação154. Esse 

movimento resultou em adaptações textuais, visando atender à diversidade esperada no perfil 

dos visitantes. Sobre a necessidade de adequação da narrativa aos vários públicos, diz a 

consultora: 

O museu se diz acessível, mas normalmente ele não é, porque é feito por alguém que 

detém esse saber ou imagina deter esse saber. E aí, quando ele faz a legenda, ele não 

está pensando em todo mundo. Falar para todo mundo é muito mais difícil do que falar 

para um nicho. É importante pensar no museu para todos, todos os públicos: judeus, 

 
154 Esse tipo de avaliação, a formativa, é citada por Denise Coelho Studart, Adriana Mortara Almeida e Maria 

Esther Valente (2003) como uma das possibilidades de avaliação de exposições, juntamente com as avaliações 

preliminar e somativa. A avaliação formativa procura aferir a receptividade de componentes expográficos, tais 

como conteúdo, linguagem, design e layout, com a finalidade de empreender possíveis correções antes da versão 

final a ser disponibilizada ao público. O estudo de pré-abertura contou também com a participação de diretores e 

conselheiros. 
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não judeus, brasileiros, estrangeiros, diversas escolaridades, classes sociais, etnias, 

gêneros, faixas etárias. 

 

As propostas para as ações educativas voltadas às exposições, temporárias e de longa 

duração, incluem, além da visita mediada agendada ou com público espontâneo, atividades 

lúdicas variadas, contação de histórias, visitas teatralizadas e outros eventos envolvendo música 

e literatura. Um projeto de acessibilidade socioeducativa também está em curso. Nesse caso, 

prevê-se o atendimento aos seguintes públicos: pessoas com deficiência motora, intelectual, 

cognitiva, física, indivíduos com transtornos dentro do espectro autista e aqueles em situação 

de vulnerabilidade social. 

De acordo com Chindler, o MJSP “vai fazer uma diferença gigante no Brasil, porque 

passa uma narrativa validada por um museu e entra com essa vontade de conversar com todo 

mundo, receber todo mundo, todo mundo mesmo, dentro da comunidade e fora da 

comunidade”, reafirmando sua vocação de combater mitos, preconceitos e estereótipos. 

Espera-se que o setor educativo do MJSP seja capaz de auxiliar no estabelecimento de 

relações entre as diversas realidades, a partir de um acervo que é específico, ainda que variado 

quanto à tipologia, para que a instituição faça sentido para todo tipo de visitante. Entretanto, só 

com o efetivo recebimento do público poderá haver uma confrontação entre teoria e prática.  
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6 MUSEU JUDAICO DE SÃO PAULO: COMUNITÁRIO E DE SOCIEDADE 

6.1 INTRODUÇÃO 

O MJSP foi fundado em 2000 tendo em vista a ausência de uma instituição museológica 

judaica na cidade na virada do século. Um grupo de visionários acreditava na importância de 

estabelecer um museu para preservar a história e a memória judaicas em sua interface com a 

vida brasileira e adicionalmente divulgar esse patrimônio material e imaterial à sociedade mais 

ampla. Em 2016, são definidas as premissas conceituais, norteadoras do funcionamento da 

instituição. Assim, nasce a missão “Conectar histórias. Preservar a memória e contar a história 

da comunidade judaica no Brasil”.  

Fica claro então que, desde o início do projeto, os dois contextos, o comunitário e o que 

abrange a sociedade maior, estão presentes e se colocam lado a lado, talvez conflitantes em 

alguns momentos, porque decisões têm que ser tomadas, porém normalmente relacionando-se 

de forma dialógica. A missão deixa essa proposta dupla de atuação bem evidente: o MJSP quer 

promover o entrelaçamento de experiências e histórias de vida, perspectiva presente de modo 

estilizado em sua logomarca; ao mesmo tempo, é formado tendo em vista a preservação do 

patrimônio material e imaterial representativo dessa minoria, correspondente a cerca de 0,06% 

da população brasileira. 

Preservar o patrimônio judaico no Brasil: de quem é a responsabilidade, a quem 

interessa? O fato é que até recentemente, ainda que políticas públicas no contexto cultural 

estejam se voltando a representações menos hegemônicas, não se pode dizer que há um 

interesse do Estado nessa salvaguarda. Resta então à sociedade civil assumir esse papel. É o 

que faz o MJSP. Cria um arcabouço legal, uma estrutura institucional, firma parcerias e vai à 

luta em busca de recursos financeiros e humanos, a fim de, concomitantemente, dar voz aos 

judeus brasileiros, conservar seu passado e participar da construção de um futuro mais humano, 

justo e sustentável junto à sociedade maior. 

6.2 COMUNIDADES E SEUS MUSEUS 

 

Comunidades têm se baseado em etnicidade, religião, classe ou política; podem ser grandes ou 

pequenas; laços “tênues” ou “fortes” podem estar subjacentes; podem ter base local ou 

organização mundial; afirmativas ou subversivas em sua relação com a ordem estabelecida; 

podem ser tradicionais, modernas ou ainda pós-modernas; reacionárias e progressivas 

(DELANTY155, 2003 apud CROOKE, 2007, p. 29).  

 
155 DELANTY, G. Community. London: Routledge, 2003. 
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Segundo o senso comum, o que identifica uma comunidade é o reconhecimento de 

características compartilhadas, normalmente uma história ou uma cultura específica, de mesma 

raiz. Sob essa perspectiva, comunidades são formadas em torno de uma base de similaridades, 

devido a uma trajetória de alguma forma compartida, e de interesses, motivações e referências 

convergentes. Além disso, a noção de comunidade está ligada a outros conceitos, como o de 

identidade, pertencimento e continuidade.  

De certa forma, todos estamos enquadrados em comunidades, porque nos relacionamos 

socialmente, sendo as comunidades entidades dinâmicas, pois há uma troca constante com o 

meio em que estão inseridas – “comunidades são vivas, assim como os seres que as constituem, 

e não existem isoladamente, mas no conjunto de suas interações” (SOARES; SCHEINER; 

CAMPOS, 2010, não paginado). De acordo com os autores, são realmente as noções de 

identidade e pertencimento que hoje melhor definem a existência de comunidades e, para 

aqueles que advogam a característica abstrata do termo e suas imprecisões,  

defendemos que, se a comunidade não existe, é inegável a existência – ainda que meramente 

psicológica – de um ‘sentido de comunidade’, que se pode ver presente na vida das pessoas e 

que é por elas, com frequência, reafirmado (SOARES; SCHEINER; CAMPOS, 2010, não 

paginado). 

 

“Comunidades formam patrimônios”, afirma Elizabeth Crooke (2007, p.1). Por isso, no 

contexto museológico, as comunidades garantem a relevância e a sustentabilidade das 

instituições. Por outro lado, os museus atuam nas comunidades, ajudando-as a expressar e 

representar suas identidades. Assim, museus e comunidades estão intrinsicamente relacionados. 

Crooke (2007) menciona duas formas de engajamento comunitário no âmbito dos 

museus. A primeira delas acontece no interior do que ela chama de setor museológico oficial, 

basicamente museus públicos ou privados bem estabelecidos. Nesse contexto, podem existir 

galerias comunitárias ou exposições cujo alvo sejam grupos comunitários específicos. Também 

pode haver uma política comunitária em vigor.  

A segunda iniciativa emerge das próprias comunidades, como é o caso do MJSP. Em 

outras palavras, são os grupos comunitários responsáveis por coleções ou exposições, as quais 

refletem suas experiências específicas. São membros da própria comunidade que atuam, 

inspirados por suas percepções. Inclusive a governança se dá segundo critérios da comunidade. 

Karen Brown (2018), em seu artigo apresentado no simpósio Defining Museums of the 

21st century, organizado pelo Comitê Internacional de Museologia (ICOFOM), pondera que, no 
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contexto dos museus comunitários, o que menos importa é o debate sobre possíveis definições. 

Mais relevante é a discussão acerca dos princípios que os regem, com ênfase para o papel da 

comunidade nas tomadas de decisão. Além disso, normalmente, os recursos que asseguram a 

formação e o funcionamento desses museus não provêm majoritariamente do governo, ainda 

que possa haver uma política estatal de apoio a essas entidades. Voluntários atuam na gestão e 

operação e prevalece uma forte relação com as lideranças comunitárias.  

Crooke (2007, p. 9) observa que, em alguns países, como Austrália e África do Sul (e 

por que não o Brasil), os museus comunitários têm se desenvolvido a partir de agendas de 

caráter afirmativo, sendo “utilizados para contrariar a museologia tradicional”. A museóloga 

afirma ainda que essas instituições viabilizam articulações sociais próprias, muitas vezes 

contestando histórias oficiais e apresentando narrativas singulares. Configuram-se em espaços 

políticos, que resultam de um sentimento de exclusão, e atuam no sentido de resistir e 

protestar156. 

Ainda segundo a museóloga, temas como identidade e formas de representação são 

centrais nas iniciativas de conservação do patrimônio lideradas pela comunidade. Muitas vezes, 

as funções museológicas tradicionais são exercidas por indivíduos não especializados, mas 

extremamente cientes do valor do patrimônio que os cerca e motivados para a tarefa de 

constituição de acervos e sua manutenção. Também no museu de base comunitária grande 

ênfase é dada à preservação do patrimônio imaterial, tornando-se assim o contexto ideal para a 

salvaguarda e divulgação de tradições e ritos comuns ao grupo. 

De acordo com Crooke (2007), o museu comunitário é idealizado por seus membros, 

sendo formatado de acordo com suas necessidades no presente e suas perspectivas no futuro. 

Sua maior atribuição reside na comunicação: comunicar a identidade do grupo para outros 

membros e para aqueles que não fazem parte da comunidade.  

Contemporaneamente, o tema das comunidades tem sido associado à diversidade 

cultural. Afinal, como enfatizado pela Unesco no documento Recomendação sobre a proteção 

e a promoção dos museus e coleções, de sua diversidade e de sua função na sociedade157, 

publicado em 2015, “museus são instituições que buscam representar a diversidade cultural e 

 
156 Exemplo bastante consagrado no contexto da museologia acadêmica é o caso do museu de vizinhança de 

Anacostia, em Washington nos Estados Unidos. Formatado em 1967, sua origem se deveu à iniciativa comunitária 

da população afro-americana. 
157 Disponível em: < http://www.icom.org.br/wp-

content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf
http://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2017/05/RecomendacaoProtecaoMuseuseColecoes.pdf
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natural da humanidade, assumindo um papel essencial na proteção, na preservação e na 

transmissão do patrimônio”. 

Por fim, ainda segundo Brown (2018, p. 116), os museus comunitários partilham dos 

seguintes atributos comuns: 

O que museus comunitários têm em comum é que [...] tendem a ser criados, operados e dirigidos 

por uma comunidade, que salvaguarda patrimônio, memórias e conhecimentos tradicionais. 

Essas entidades são amplamente independentes do governo, mas, ao mesmo tempo, dialogam 

com as agendas de desenvolvimento local e com o rico patrimônio nacional.  

 

6.3 SOCIEDADES E SEUS MUSEUS 

Cunhado em 1991, a partir do colóquio sobre museus e sociedades que ocorreu em 

Mulhouse-Ungersheim, na França, o termo museu de sociedade, segundo Emilia Vaillant 

(1993, p. 37), 

foi escolhido a fim de organizar os museus que compartilham do mesmo objetivo: 

estudar a evolução da humanidade em meio a seus componentes sociais e históricos e 

transmitir as conexões, as referências para compreender a diversidade das culturas e 

das sociedades. Não se trata de construir um domínio reservado, mas de oferecer um 

terreno de aventura à investigação de todos os pesquisadores das ciências humanas.  

 

A expressão ganhou força quando passou a ser utilizada pelos museus de civilização, 

principalmente pelo Museu da Civilização canadense no Québec. De acordo com Desvallées et 

al. (2013), o termo francês musée de société foi usado para salientar características próprias de 

alguns museus, enquadrados tradicionalmente como museus de artes e tradições populares, 

museus de etnologia, museus de etnografia, museus de antropologia. São instituições que se 

interessam por questões sociais ou, dito de outra forma, pelo Homem e seu entorno. Nesses 

museus, de caráter interdisciplinar, são os temas sociais que se destacam, em detrimento ao 

culto às coleções. Os museus de sociedade também seriam um produto da Nova Museologia, 

como os ecomuseus (DESVALLÉES et al., 2013), ou ainda um prolongamento da Nova 

Museologia (DROUGUET, 2016).  

Para a museóloga belga Noémie Drouguet (2016), são quatro os principais traços dos 

museus de sociedade. Em primeiro lugar, cai por terra a abordagem disciplinar. O que interessa 

é a sociedade, em suas múltiplas facetas. Assim, todas as outras possíveis denominações dos 

museus se tornam ultrapassadas. Em segundo lugar, as coleções perdem seu lugar de destaque. 

Nessa lógica, descartam-se os projetos museais voltados somente aos objetos. Sob essa 

perspectiva, objetos equivalem a testemunhos, mais que obras de arte. Não que objetos não 
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possam ter dimensões estéticas; no entanto, sua inserção no museu de sociedade é motivada 

pela construção de uma memória coletiva (VAILLANT, 1993). Uma terceira característica 

muito importante se refere à valorização do patrimônio oral e imaterial, por meio da coleta de 

testemunhos, trazendo à tona histórias de um grupo, de uma comunidade. Um quarto elemento 

marcante do museu de sociedade diz respeito à sua abordagem contemporânea, sendo uma de 

suas singularidades a participação popular em todas as instâncias.  

De acordo com Francisca Hernández Hernández (2015), vários equipamentos culturais 

se transformaram em museus de sociedade, inclusive museus de história, no momento em que 

perceberam que a maneira de interpretar e expor as culturas dos diferentes povos era 

questionada. Não fazia mais sentido apresentar visões parciais das sociedades sem fazer relação 

com o presente, negando inclusive a referência com a multiculturalidade. Nessa perspectiva, 

todos os temas que interessam às sociedades são tratados, ampliam-se os escopos. Por fim, diz 

a pesquisadora espanhola (p. 157): “Pertencemos a um determinado lugar, porém isso não 

significa que tenhamos que nos colocar à margem de outros lugares e histórias que nos 

enriquecem e nos complementam”.  

Em se tratando de museus judaicos, universalismo e particularismo estarão sempre 

presentes na balança. Entretanto, para Drouguet (apud MAIRESSE, 2016, p. 147-148), essas 

definições absolutas importam menos no museu de sociedade:  

A indefinição no tratamento de “nós” e os “outros”, daquilo que nos separa e do que 

nos une, constitui a trama de fundo de todos os museus, mas talvez mais ainda dos 

museus que procuram compreender e refletir, mas não em torno da análise do que deve 

ser agrupado e do que deve ser separado. 

 

Em Conceitos-chave de Museologia, museus de sociedade e museus comunitários 

aparecem lado a lado enquanto “estabelecimentos que desenvolvem uma forte relação com seus 

públicos, integrando-os no centro de suas preocupações” (DESVALLÉES et al., 2013, p. 90). 

Segundo o texto, o museu comunitário pode integrar a corrente mais ampla dos museus de 

sociedade, ainda que esteja mais voltado ao grupo que lhe dá origem.    

O alcance da tipologia do museu de sociedade é tão expressivo que há quem se questione 

se não seria o caso de classificar todos os museus como de sociedade (DROUGUET apud 

MAIRESSE, 2016). Outros entendem o museu de sociedade como museu do futuro 

(VAILLANT, 1993). Inicialmente descrito como uma nova categoria de museus, hoje o museu 

de sociedade é visto como um campo museal, um novo paradigma ou uma nova abordagem 

museológica. 
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6.4 QUANDO COMUNIDADE E SOCIEDADE CAMINHAM LADO A LADO 

O MJSP não conta ainda com um plano museológico, conforme recomendação do 

Ibram. Entretanto, como documento norteador, dispõe das Diretrizes Programáticas de 

Implantação, desenvolvido em 2006 pela consultoria Expomus, onde constam, a título de 

pressupostos de fundamentação, a preocupação em valorizar e propagar as tradições e a história 

da civilização judaica e em estreitar o diálogo com a sociedade maior. Quanto ao perfil da 

instituição, imaginava-se, já à época, um museu de sociedade: 

Pelas características deste projeto, o Museu Judaico de São Paulo se configura a partir 

de um misto de modelos museológicos, integrando elementos de museu de arte e de 

artes decorativas, museu histórico e socioantropológico. Esta formação confere ao 

museu características de um museu de sociedade, pois, além das preocupações com a 

preservação de uma coleção, dedica-se sobretudo a valorizar uma memória coletiva, a 

divulgar e estudar aspectos sociais e históricos com vistas a melhor compreender a 

diversidade das culturas e sociedades (grifo nosso). 

 

Esse fato demonstra que, desde o início de seu desenvolvimento, o MJSP está associado 

à ideia de museu de sociedade, o que se justifica pela intenção de representar o “outro”, o 

diferente, o desconhecido, no caso, a parcela judaica, em sua plena integração junto à população 

brasileira. Para Michel Côté (2011), especialista no tema de museus de civilização, o museu de 

sociedade é estabelecido a partir do momento em que o “outro” deixa de ser um conceito 

distante: é alguém que integra as cidades, seja pela imigração, pelo refúgio, pela globalização. 

E a questão espacial ou territorial é menos importante, pois, no museu de sociedade, o cidadão 

pertence ao mundo. 

Ao mesmo tempo em que nasce voltado a essa perspectiva maior, o MJSP possui marcos 

comunitários bem destacados. Assim, a primeira reunião documentada da Associação de 

Amigos em 1999 nos dá a dimensão da empreitada comunitária quando chama atenção para o 

fato de que todas as principais instituições judaicas foram convidadas a fazer parte da iniciativa; 

de fato, mais de duas dezenas de entidades testemunharam o início do projeto. Era a Associação 

protagonizando a conservação da memória da comunidade, atuando como administradora de 

seu patrimônio.  

Já na década seguinte, com a AAMJ constituída, uma liderança assertiva assume a 

instituição museológica: um caráter mais pragmático e uma preocupação com transparência, 

ética e profissionalismo são enfatizados, elementos não dissociados de nomes de peso da 

comunidade. Também a definição da sede do MJSP só foi possível pela parceria que se 
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estabeleceu dentro da comunidade. A preocupação com o futuro do Templo Beth-El - seu 

destino tendo em vista a crise por que passava a instituição - mostra uma consciência grupal. 

Em outras palavras, a preocupação de dar sentido ao prédio histórico era uma questão que dizia 

respeito a todos.  

Sob a perspectiva da captação de recursos, a iniciativa reflete efetivamente a 

organização da sociedade civil, porém capitaneada pela comunidade judaica, uma vez que o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), maior doador individual, 

respondeu pelo aporte de R$ 7,8 milhões apenas, valor considerável, mas que representa um 

pequeno percentual frente ao total gasto com o prédio e a montagem da exposição de longa 

duração. A lista de doadores é extensa, constituída por fundações e outras associações do 

terceiro setor, empresas de economia mista, bancos, pessoas jurídicas e físicas, além do governo 

da Alemanha, sendo que dez entidades respondem por aproximadamente metade da captação. 

Ao mesmo tempo, quando a sede da sinagoga se transforma em museu, manifesta-se a 

importância de ver e ser visto. Desse modo, o edifício anexo com fachada de vidro é idealizado 

com a intenção de privilegiar o diálogo entre tradicional e contemporâneo, além de servir como 

elo de comunicação entre comunidade e sociedade. 

Como mencionado anteriormente, o acervo foi constituído de doações. Chamadas foram 

feitas à comunidade especificamente com esse fim, de tal modo que hoje a coleção dispõe de 

dois mil artefatos aproximadamente. Esses objetos, retirados do contexto em que se 

encontravam, foram musealizados, após triagem, porque se mostraram relevantes para esse 

grupo específico, ou seja, dignos de patrimonialização sob a perspectiva da comunidade. É ela 

quem referenda esse processo. Por outro lado, existe uma seleção que interessa mostrar à 

sociedade, vinculada ao que será narrado e de que forma isso será executado. Afinal, o MJSP é 

uma das vitrines da comunidade para a sociedade. 

Quanto à marca do MJSP, se no princípio a referência era à estrela de Davi, facilmente 

associada aos judeus e ao judaísmo, a partir de 2017 é o diálogo com a sociedade que se quer 

enfatizar. Logo, a estrela de Davi dá lugar à trança presente na logomarca. A instituição 

museológica nasce comunitária, mas quer deixar evidente sua intenção de expandir seus limites 

para além da comunidade. A missão escancara esse caráter duplo: dialético por vezes, dialógico 

sempre. 

De acordo com Teresa Morales e Cuauhtémoc Camarena (2018, p. 223), “a voz 

comunitária é construída por meio de um processo coletivo de autointerpretação”. A ação da 
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curadoria certamente representa essa experiência comunitária e plural de autointerpretação: um 

exemplo de atividade conjunta, por uma equipe bem diversa, ainda que constituída no seio da 

comunidade, que entendeu a importância de trabalhar compartilhando os mesmos propósitos. 

Era necessário formatar a expografia, sem deixar de lado todas as nuances da presença judaica 

no Brasil, para que fosse possível apresentá-la a todo tipo de público. Por fim, destaca-se a 

preocupação em validar as narrativas introduzidas pelos textos de parede que compõem a 

exposição de longa duração junto a profissionais de educação museal da comunidade e de fora 

dela. 

O MJSP talvez não corresponda à definição de museu comunitário stricto sensu. 

Diferentemente deste, segundo sua acepção mais conhecida, o MJSP não se caracteriza como 

um processo museológico, como é o caso da maior parte dos museus comunitários, pois passou 

por um movimento de institucionalização, ainda que isso não signifique que seja um museu 

estático, pronto. Da mesma forma, não foi estabelecido para lutar em defesa dos direitos da 

minoria que o constituiu. Entretanto, quer sim lutar, mas em direção a uma sociedade mais justa, 

harmônica, de progresso social, de acesso ampliado a educação e cultura, de entendimento dos 

diferentes. O MJSP parte da iniciativa de uma coletividade convocando a uma ação maior, 

grupo esse que, embora carente de formação museológica propriamente dita, mostrou-se à 

frente de seu tempo também nesse quesito.  

Contudo, várias proposições associadas aos museus comunitários são adequadas, 

quando tratam de identidade e memória específicas envolvidas na construção coletiva, quando 

se referem ao dinamismo das comunidades e seu papel como protagonistas na elaboração de 

projetos de coleta, conservação e divulgação do acervo referendado pelo grupo: 

Cada pessoa que participa [do museu comunitário] selecionando os temas a estudar, 

capacitando-se, realizando uma entrevista ou sendo entrevistada, reunindo objetos, 

tomando fotografias, fazendo desenhos, está conhecendo mais a si mesmo e ao mesmo 

tempo está conhecendo a comunidade à qual pertence. Está elaborando uma 

interpretação coletiva de sua realidade e de sua história. (LERSCH; OCAMPO, 2004, 

não paginado158) 

 
158 LERSCH, T. M.; OCAMPO, C. C. O conceito de museu comunitário: história vivida ou memória para 

transformar a história? Comunicação apresentada na mesa-redonda Museos: nuestra historia viviente durante a 

Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Artes y Cultura Latinas, Kansas City, Missouri, 6 a 10 de 

outubro de 2004. Tradução: Priosti, O. M. (maio/2008). Disponível em: 

<https://bibliotextos.files.wordpress.com/2011/12/o-conceito-de-museu-comunitc3a1rio.pdf>. Acesso em: 6 set. 

2021. 

 

 
 

https://bibliotextos.files.wordpress.com/2011/12/o-conceito-de-museu-comunitc3a1rio.pdf
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Ele [o museu de comunidade] certamente não é uma instituição ou uma estrutura 

acabada. É um ser vivo, como a própria comunidade, em constante movimento para se 

adaptar às mudanças que acontecem nela e em seu ambiente, seja ele regional, nacional 

ou global. (VARINE-BOHAN, 2014, p. 28-29) 

 

Constituir o MJSP é resultado do ativismo exibido pelos vários envolvidos que, de 

alguma forma, mostraram-se identificados com o projeto de resgate e exibição da memória 

judaica no Brasil. Esse estudo verificou, por meio de entrevistas, encontros presenciais e 

conversas telefônicas, que o “sentido de comunidade”, como pregam Bruno César Brulon 

Soares, Tereza Cristina M. Scheiner e Marcio D’Olne Campos (2010), esteve sempre presente. 

São idealizadores, conselheiros, diretores, curadoras, gestores e pesquisadores, voluntários ou 

não, cuja mobilização certamente esteve e está atrelada à identidade judaica, cada um a seu 

modo.  

Ainda que a comunidade judaica seja plural, isto é, diferenças existam, notadamente em 

termos de posicionamento político, origens, correntes religiosas, para citar apenas algumas 

categorias, é inegável que há referências comuns. Em outras palavras, são as motivações e os 

interesses compartilhados que levam o grupo a querer preservar seu patrimônio, para si mesmos 

e para os que não fazem parte dele. 

De acordo com Rothstein (2016), todo museu judaico é, por definição, um museu 

identitário, afirmação que talvez não leve em conta a diversidade dos museus judaicos no 

mundo. Em termos mais específicos, talvez todo museu judaico de base comunitária seja um 

museu identitário. Afinal, comunidade, identidade e pertencimento caminham juntos. Segundo 

matéria do Jerusalem Post159, publicada em 20 de julho de 2020, 80 por cento dos judeus da 

Diáspora, ou seja, quase 6,4 milhões de judeus dos praticamente 8 milhões que vivem fora de 

Israel, não se consideram conectados ao judaísmo. Esse dado mostra que a função de um museu 

judaico na Diáspora também pode ser identitária. Resumindo, talvez equipamentos culturais 

judaicos levem a possibilidades de expressão de identidades judaicas fora dos meios 

tradicionais, sejam essas identidades religiosas, étnicas, culturais ou humanistas. Há espaço 

para tal abordagem também no MJSP.  

 

 
 
159 Hoffman, G.  World Jewish Population 14,410,700 but 80% unconnected. Jerusalem Post, 20 July 2020. 

Disponível em: <https://www.jpost.com/diaspora/world-jewish-population-14410700-but-80-percent-

unconnected-635685>. Acesso em: 21 jul. 2021. 

https://www.jpost.com/diaspora/world-jewish-population-14410700-but-80-percent-unconnected-635685
https://www.jpost.com/diaspora/world-jewish-population-14410700-but-80-percent-unconnected-635685
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6.5 DESAFIOS 

O evento on-line Global Conference for Jewish Museums, realizado pela primeira vez 

de modo conjunto pelas associações de museus judaicos americana e europeia, CAJM e AEJM 

respectivamente, em abril de 2021, suscitou algumas reflexões importantes quanto a 

responsabilidades, desafios e oportunidades, assim como finalidade e atuação, presente e futura, 

das instituições culturais judaicas. Além das abordagens que dizem respeito ao mundo 

pandêmico (ou pós-pandêmico), as discussões tentaram refletir sobre questões como a conexão 

entre Holocausto e outros genocídios, o tema dos direitos humanos, ativismo LGBT e formas 

alternativas de expressão fora do judaísmo normativo, entre outros assuntos. Quanto às práticas 

curatoriais, ficou claro que esse é um momento desafiador para que sejam repensadas as 

narrativas dos museus, principalmente os tradicionais. Por fim, ressaltou-se também a questão 

da representatividade. Como representar a comunidade judaica plural, ou melhor, as várias 

comunidades judaicas? Como fazer para que todos se sintam representados de alguma forma, 

comunidade e sociedade, tornando os equipamentos culturais mais atrativos? Afinal, para quem 

são os museus judaicos? 

Adicionalmente, observou-se que todas as entidades caminham para um modelo que vai 

além do foco na própria comunidade, ainda que se encontrem em estágios variados dessa 

trajetória. Em outras palavras, há uma intenção de reposicionamento, trabalhada caso a caso, 

para que o museu judaico seja configurado como espaço crítico para o diálogo, como lugar de 

ação e debate de temas que interessem à sociedade maior. Como elemento consensual das 

discussões no evento, aparece a relevância da conexão da comunidade com outras comunidades. 

Assim, fica claro que os museus judaicos, como todos os outros museus, não podem mais se 

constituir em espaço neutro. Sua função continua sendo a de preservação da memória judaica, 

porém espera-se que outras atribuições sejam agregadas, no sentido de um engajamento político 

e social frente às questões locais e globais com as quais a sociedade se defronta. 

O MJSP faz parte de uma iniciativa comunitária. Ao mesmo tempo, quer falar à 

sociedade maior, exercendo sua incumbência social, papel que se espera dos museus na 

atualidade. Nesse âmbito, dois grandes desafios específicos vêm à tona: como efetivamente 

conectar histórias, a partir de um acervo notadamente judaico, e como universalizar, sem que 

isso resulte na perda de identidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho pôde constatar que o processo de institucionalização do MJSP 

sempre esteve ligado à dualidade particularismo-universalismo, pensando nas relações 

intragrupais e tendo em vista os vínculos desejados entre a comunidade judaica e a sociedade 

maior. Nesse espectro, em primeiro lugar, a entidade não pode ser analisada fora da perspectiva 

de seu traço formador, a comunidade judaica. Essa coletividade idealiza o museu no final da 

década de 1990. Em seguida, formaliza a iniciativa sob a forma de Associação de Amigos. Em 

2004, articula-se internamente para o estabelecimento da sede: é quando ocorre a celebração do 

contrato de comodato com o Templo Beth-El, instituição religiosa quase centenária, carregada 

de simbolismo. Esse acordo permite a fixação do MJSP em prédio histórico central e a 

transferência da sinagoga para bairro mais adequado, sob o ponto de vista da distribuição 

espacial dos judeus paulistanos, em vigor na cidade desde as últimas décadas do século XX. A 

partir daí, o acervo é constituído via doações, e a equipe voluntária, nas esferas de conselho, 

diretoria e curadoria, é formada, para deliberar de que maneira viabilizar o projeto, empreitada 

que surge no âmago da comunidade e por ela é concretizada. É dessa forma que o MJSP emerge 

no cenário cultural metropolitano. Salienta-se aqui que esse empreendimento se transforma em 

realidade por meio da atuação desses visionários da comunidade judaica, responsáveis também 

pela captação dos elevados recursos financeiros, necessários à realização de tal magnitude. 

Em segundo lugar, a criação do MJSP ancora-se no diálogo com a sociedade mais 

ampla. Quando direcionamos nossas reflexões aos primeiros documentos produzidos com base 

nas reuniões registradas em 1999, percebemos claramente que em nenhum momento a ideia de 

um museu voltado somente à comunidade judaica esteve presente. Ao contrário, a instituição 

sempre foi conceitualizada tendo em mente as oportunidades de troca que resultariam da 

iniciativa. É com essa atribuição que surge o MJSP: museu contemporâneo segundo as teorias 

e práticas museológicas, que segue o movimento da Nova Museologia postulado na década de 

1970 e que visualiza o grupo judaico em sua inserção na cidade e no país. O MJSP procura se 

impor no cenário cultural regional e nacional na perspectiva da integração, por meio do fomento 

ao diálogo.  

Assim, a pesquisa pretendeu refazer a trajetória do MJSP em meio a seus principais 

processos formadores ao longo desses mais de vinte anos. Para isso, buscou refletir sobre os 

museus em sua perspectiva histórica; da mesma forma, pretendeu desvendar, ainda que de modo 
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breve, um pouco do universo dos museus judaicos ao redor do mundo, marcados certamente 

por suas especificidades políticas, geográficas e temporais. Em seguida, procurou se debruçar 

sobre a presença judaica no país - grupo incluído social e economicamente, cuja história é tão 

pouco conhecida e divulgada. 

Tentou trazer à tona desafios e superações inerentes à constituição de um equipamento 

cultural desse porte. A criação do MJSP reflete certamente o momento histórico por que passa 

a sociedade. Mais que isso, espelha as transformações da comunidade judaica. Conforme esse 

grupo adquire novas configurações, passa a exigir a criação de um novo espaço, de um novo 

“lugar de memória”, para citar Pierre Nora. Como objetivos da empreitada, sem dúvida 

ressaltam-se a representação dos judeus e a proteção de sua cultura material e imaterial. 

Entretanto, não menos importante, destaca-se a necessidade de se lançar ao mundo, de pensar 

em alteridade e nas relações com a cidade e seus integrantes.  

Este estudo tem a intenção de apresentar uma modesta contribuição visando à 

construção de um conhecimento museológico judaico-brasileiro. Há muito o que fazer: a tão 

aguardada abertura de portas do MJSP potencializa novas aventuras acadêmicas, no sentido da 

confrontação entre ideais e práticas e da verificação de impactos ou ainda dos reflexos de mais 

uma opção incorporada em nosso cenário cultural. Ganha a comunidade, ganha a cidade.  

O MJSP é para todos: é com esse espírito que foi idealizado às vésperas do século XXI. 

É importante que a comunidade se sinta representada em seus múltiplos olhares. É crucial que 

a instituição fale à sociedade, que atraia todos os públicos, que pense no entorno, que seja 

referência no fazer museu. Aqui, somos nós e os outros, juntos.  
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