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A ADAF e a memória dos judeus progressistas de Niterói – 
1922-20051 

Andréa Telo da Côrte 

1. Introdução 

Dos imigrantes judeus da Europa Oriental que se radicaram em 
Niterói na 1ª metade do século XX, alguns caracterizaram-se por serem 
religiosos, outros por carregarem a bandeira do sionismo e outros, ainda, 
por professarem duplamente tendências progressistas e ateísmo. 

Inseridos num contexto de acirrada disputa por trabalho com outros 
grupos imigrados, especialmente portugueses e italianos, e com os 
trabalhadores nacionais, todos ansiosos por cidadania, desenvolveram uma 
rica vida institucional na cidade, onde erigiram seus lugares de memória, 
através da organização de equipamentos sociais particulares como a 
Biblioteca Davi Frischmam, o Centro Israelita de Niterói, a Sociedade 
Recreativa Hebraica, o Cemitério da coletividade e também a Associação 
dos Ambulantes de Niterói,2 responsável pelo crédito aos recém-chegados e 
proteção aos prestamistas contra a ação incessante da fiscalização do 
Estado. 

Recortadas étnica e ideologicamente, essas instituições tanto 
abrigaram como atualizaram em seu interior a bagagem política e cultural 
trazida pelos emigrados, comportando também diferentes expectativas 
quanto à identidade judaica na modernidade (Ghermam, 2000; 1998). 

Espaços simultâneos de organização social e de memória, tais 
equipamentos cumpriram a função daquilo que Pierre Nora definiu como 
sendo os “lugares de memória” (Nora, “Entre História e Memória. A 
Problemática dos Lugares”): espaços de ritualização e cristalização da 

                                                 
1 O presente texto inscreve-se no âmbito de uma pesquisa maior, o projeto doutoral 
“Imigração, Cidade e Memória: OS Judeus em Niterói – 1910-1980”, que a autora 
desenvolve no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 
Fluminense. Por esse Programa defendeu, em 2002, a dissertação de mestrado A Imigração 
Madeirense em Niterói. Um estudo de Caso – 1930-1990, (no prelo). E-mail: 
mmoreiraazevedo@terra.com.br. 
2 Embora possua um nome genérico, esta associação pertencia exclusivamente aos membros 
da coletividade. 
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lembrança, fazendo a memória da experiência vivida pelo grupo, e da 
transmissão geracional dessa experiência. 

Importa dizer que os lugares de memória nascem como uma chamada 
concentrada à lembrança (Nora, s/d, 56). Qual âncoras, guardam uma 
experiência inacessível aos não contemporâneos, mas mesmo assim são 
norteadoras de suas trajetórias coletivas. 

Lugares de memória são portanto lugares constitutivos de 
identidades. 

A partir do exposto, o presente texto objetiva focalizar 
particularmente a trajetória da Biblioteca Davi Frischmam, mais tarde 
Associação Davi Frischman de Cultura e Recreação (ADAF), a casa dos 
judeus progressistas3 de Niterói, entendida como um lugar de memória 
desse grupo na cidade. 

Para tanto foram utilizados como fontes para análise duas entrevistas 
produzidas com Rolande Fichberg, presidente da instituição desde 2001; 
dois vídeos de depoimentos produzidos pela própria ADAF: o 1º em 
meados dos anos 80 e o 2º por ocasião da comemoração dos seus 80 anos 
de fundação, em outubro de 2002. Também foram consultados os boletins 
publicados na gestão de Rolande (2001-2005), fotografias e cartas de 
homenageados, constantes do acervo da instituição. 

1.1 Breve história da imigração judaica para Niterói 

Entre 1910 e 1935 aproximadamente, judeus de origem russa e 
polonesa em sua maioria vão se radicar na cidade, dedicando-se às 
atividades de prestamistas. Eram quase todos homens solteiros que, depois 
de algum tempo, mandavam chamar as noivas na terra de origem ou 
casavam-se no âmbito da colônia. 

Entre as décadas de 40 e 50, parte do grupo estabelece comércio 
próprio demarcando um lugar próprio nas atividades econômicas da cidade. 
Eram principalmente lojas de tecidos, móveis e alfaiatarias, e, num segundo 

                                                 
3 Cabe informar que parte da coletividade se autointitula progressista, dessa forma aproprio-
me no texto, do significado que o grupo construiu para o termo, a fim de explicitar a 
memória que o grupo construiu para si. 
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momento, joalherias e roupas prontas. As áreas de concentração desse 
comércio se davam na região central da cidade, ao longo da Avenida 
Visconde do Rio Branco, da Rua Marechal Deodoro e da Rua Barão de 
Amazonas, onde também viviam e concentravam suas instituições, a 
Biblioteca Davi Frischmam (1922), a escola, a Sinagoga (o Centro Israelita 
de Niterói – 1926) e seus primeiros clubes recreativos. No ano de 1926 
também foi fundado o cemitério, na cidade vizinha de São Gonçalo. 

A Biblioteca Davi Frischmam (BDF) foi criada em outubro de 1922 
por judeus de esquerda, muitos ligados ao Partido Comunista, fundado no 
mesmo outubro de 1922 e na mesma cidade de Niterói. 

A BDF teve uma atuação fortemente progressista e nunca foi uma 
entidade sionista. Em conjunto com a BIBSA, a Biblioteca Israelita Sholem 
Aleichem, o Colégio Israelita Brasileiro Sholem Aleichem, a Escola 
Israelita Eliezer Steinberger, o Clube Cabiras, a Cozinha Popular (do 
trabalhador) da Praça Onze – a Árbeter Kich, o Socorro Vermelho Judaico 
(BRAZCOR) e o Centro Obreiro Brasileiro Morris Wintschevsky formava a 
frente de esquerda não sionista do Rio de Janeiro (Kuperman, 2004). 

Já o Centro Israelita de Niterói agregou em torno de si os judeus 
ortodoxos poloneses e russos, e diversas pequenas sinagogas, 
caracterizando também uma militância fortemente sionista. 

Inconciliáveis ideologicamente, rivais, O CIN e a BDF cumpriram 
uma existência isolada, guardando em última instância o respeito mútuo e o 
zelo pela identidade comum judaica, o que pode ser verificado pela forma 
como essas entidades compartilharam esforços para socorrer os refugiados 
de guerra e angariar fundos para a formação do Estado de Israel, em 1948. 

Nos anos 60, em sintonia com o desenvolvimento urbano da cidade, 
boa parte da coletividade judaica mudou-se do centro para o bairro de 
Icaraí, antigo balneário e já parcialmente verticalizado. Essa transferência 
denota a ascensão social do grupo e também registra o início do processo de 
decadência do centro de Niterói como lugar de moradia. 

Registre-se também que a geração de filhos de pioneiros começa a 
deixar para trás os comércios familiares para dedicarem-se às profissões 
liberais, quase sempre como médicos, advogados ou engenheiros, 
alimentando o mito do povo judeu como povo de doutores. Relacionado a 
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este último grupo, esse período caracteriza também a formação de grandes 
empresas de construção civil, como a Incorporadora Orcal, a Construtora 
Pinto de Almeida, a Wrobel, Wrobel-Hilfe, e a Treiger, entre outras, 
algumas das quais atravessaram o espaço imobiliário da cidade para 
conquistar todo o atual estado do Rio de Janeiro. 

Para satisfazer as necessidades do grupo, os clubes recreativos 
também mudaram-se para Icaraí, onde em 1962, foi fundada a Sociedade 
Hebraica de Niterói, na Rua Alvares de Azevedo; em 1967, a Biblioteca 
Davi Frischmam transferiu-se para sede definitiva na Rua Lemos Cunha, a 
ADAF. 

Já a Sinagoga permaneceu no centro da cidade, na sede definitiva da 
Rua Visconde de Uruguai, 255, distanciando-se da nova realidade de seus 
sócios. 

Entre os anos 70 e 80, a coletividade judaica de Niterói vivenciou um 
quadro de dispersão e “declínio”. Dentre os fatores arrolados pelo grupo 
para justificar esse processo são citados desde a repressão militar que 
incidiu sobre a ADAF, durante os anos de chumbo, a emigração para o 
Estado de Israel de filhos e netos da geração pioneira até as limitadas 
possibilidades de desenvolvimentos econômico da cidade de Niterói no 
contexto posterior à fusão com o Estado da Guanabara e, ainda, o impacto 
dos casamentos mistos na coletividade, assinalando um conflito de gerações 
no interior do grupo e, finalmente, a busca por maior visibilidade social por 
parte da coletividade. 

Na atualidade estima-se que a coletividade judaica em Niterói gire 
em torno de 150 a 200 famílias. 

2. Os judeus progressistas de Niterói e a ADAF 

2.1 O Guardião da memória 

Se é verdade que a memória ancora-se em lugares e a história, em 
acontecimentos, conforme explicou Pierre Nora, todo lugar de memória tem 
seu guardião ou guardiões, aquelas pessoas que tomam para si a tarefa de 
proteger o patrimônio físico e cultural desses lugares tão especiais, 
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carregando consigo as chaves que abrem suas portas. No caso da ADAF, 
encontrei em Rolande Fichberg a encarnação desse personagem. 

Belga de nascimento, mais tarde brasileira naturalizada, Rolande 
chegou ao Brasil em 1947, aos 7 anos de idade, acompanhada da família, 
refugiados de guerra. Desde o início seu grupo familiar, inicialmente 
radicado em Niterói, relacionou-se com o grupo da BDF, cidade e 
instituição com a qual a depoente construiu uma longa história de amor. 

Militante comunista desde os 16 anos, foi membro do PCB, MDB e 
PPS. A partir de sua filiação ao PCB, em 1958, cumpriu tarefas partidárias 
nas entidades judaicas simpatizantes, arrecadando fundos para o partido e 
dando cobertura a clandestinos, além de organizar associações de mulheres 
e moradores. 

Na BDF, além dessas funções, militou em Kinderland, a famosa 
colônia de férias dos judeus progressistas, e teve diversas funções diretoras 
desde 1963. Afastada da instituição em 1975, quando foi presa pelos 
militares no DOI-CODI, retornou apenas em 2000, quando assumiu para si 
a tarefa de reorganizar a ADAF, em face do esvaziamento da instituição, e 
buscar uma aproximação inédita com os sionistas do Centro Israelita de 
Niterói. 

Foi a partir das diversas entrevistas que concedeu que pude 
reconstituir a trajetória da instituição e caracterizar a memória que o grupo 
construiu para si. 

2.2 A Biblioteca Davi Frischmam/Associação Davi Frischmam 
de cultura e recreação: trajetória4 

De acordo com Rolande Fichberg, os judeus que chegaram em 
Niterói no princípio do século XX, já vieram progressistas, 

(...) eles já chegaram diferenciados, aquele é judeu progressista, 
aquele é judeu sionista, aquele é... eles já procuravam a sua turma, 
eles quando chegavam aqui, já vinham à procura de pessoas que 

                                                 
4 A fim de que o leitor não se confunda, BDF e ADAF são a mesma entidade. Nos anos 60, 
mudanças na lei obrigaram a todas as instituições de cultura mudarem seus registros; foi 
nessa ocasião que a BDF passou a ser chamada de Associação Davi Frischman de Cultura e 
Recreação. Até hoje, os sócios antigos se referem à ADAF como Biblioteca. 
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pensavam como eles e aqui em Niterói quando a comunidade chegou 
aqui no princípio do século, já começou também a se fazer uma 
diferença entre eles, então tinha os judeus religiosos que logo 
pensaram em fazer uma sinagoga. As primeiras. Sinagogas eram 
dentro das casas e se organizaram assim... e os judeus progressistas 
também se organizaram de uma outra maneira, tentando sempre, 
vamos dizer, se juntar por meio da cultura, por isso o elo principal 
entre eles era uma biblioteca, sempre em torno de livros, conseguir 
livros lá de fora, conseguir ler os livros, discuti-los (...). 

Perguntada sobre o que era um judeu progressista, Rolande explicou, 

O judeu progressista é aquele que acha que deve se inserir dentro do 
contexto do país que vive, se integrar e participar da parte política, da 
parte cultural, e tudo que se refere àquele país em que nasceu embora 
ele permaneça com pensamento judeu, permaneça com a religião, 
mas o objetivo dele é se integrar mais. 

A depoente explica, ainda, que o judeu progressista era ligado ao 
pensamento de esquerda, necessariamente socialista, embora nem todos 
fossem comunistas. Paradoxalmente, eram ateus interessados em alimentar 
a identidade judaica. 

Segundo Fichberg, em outubro de 1922 foi fundada a Biblioteca Davi 
Frischmam, cujo nome homenageia um grande escritor iídiche, espelhando 
as transformações culturais e políticas que esse grupo experimentou na terra 
de origem, e que colocou em pauta a questão da identidade nacional 
judaica.5 

No mesmo outubro de 22 e na mesma cidade de Niterói, foi fundado 
na casa de judeus progressistas, o PCB, como a depoente faz questão de 
acrescentar. Embora nem todos fossem comunistas, e a documentação 
original da BDF tenha se perdido, a relação é evidente, pois ao longo de 
toda a trajetória da BDF/ADAF funcionou uma célula do PCB, angariando 
militantes e fundos para o partido (Kuperman. 2004, p 228). 

                                                 
5 Como digna guardiã da memória, merece nota o fato da depoente ter se preocupado em sua 
narrativa, em explicar o porquê da instituição ter homenageado Davi Frischmam, 
reafirmando as transformações culturais por que passaram os judeus poloneses do final do 
século XIX. 
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Inicialmente, a Biblioteca não teve uma sede, era simplesmente uma 
biblioteca ambulante. A precariedade dessa situação talvez tenha a ver com 
o fato dessas pessoas ainda estarem se estabelecendo profissionalmente, 
aprendizes no pequeno comércio, prestamistas. Ou, talvez, por conta da 
perseguição aos movimentos sociais do período. 

Os livros possuíam um “guardião” que guardava o acervo em sua 
casa e, toda semana, ia de residência em residência oferecê-los. O 
“guardião” encarregava-se também de conseguir novos livros em iídiche, 
valendo-se para tanto de uma rede de comunicação internacional. Por meio 
do correio, conseguia livros e revistas vindos dos EUA e da Europa. 

Segundo Rolande, entre os objetivos da biblioteca destacavam-se 
“ensinar o novo idioma, ajudar financeiramente os que chegavam, preservar 
suas raízes, e se integrar na vida do país, participando de suas lutas, 
conhecendo sua história” (Fichberg, ADAF, 2005). 

Destaque-se mais uma vez, o acento dado pela depoente ao desejo de 
assimilação deste grupo de judeus, assim como do engajamento na vida 
nacional. 

Pelo final dos anos 20, a BDF funcionava numa sede alugada à Rua 
da Praia, à Av. Visconde do Rio Branco. Nesse local funcionou também 
uma escola de iídiche, que servia a toda a coletividade. No início dos anos 
30, a biblioteca mudou-se para outra sala, à Rua Barão de Amazonas. 

No entanto, a repressão política do Estado Novo transformou os 
judeus progressistas em alvos potenciais das perseguições policiais, 
juntamente com a proibição de falar o iídiche. Nesse período alguns 
ativistas da BDF foram presos, Leizer Faber e Simão Graber, entre outros. 
Temendo a repressão, a sede da Barão de Amazonas foi desativada, a 
documentação dissipada, e o acervo foi para a casa do antigo guardião, o 
prestamista José Goldgaber. Goldgaber, dizem, limpava os livros todas as 
semanas e franqueava a casa para as discussões políticas e literárias do 
grupo. 

Goldgaber, o “guardião”, tem sido figura constantemente 
homenageada pela ADAF conforme demonstra a leitura dos boletins da 
instituição (ADAF, ano 2, n.14). Uma carta de agradecimento escrita por 
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seu filho e datada de 1971, ajuda a compreender melhor essa história e 
principalmente identificar os fundadores da BDF. Vejamos um trecho: “ 

Quero agradecer a Diretoria da Biblioteca Davi Frishmam, esta 
homenagem póstuma a meu pai. Quero dizer a todos vocês que ele 
dedicou grande parte de sua vida à Biblioteca. Ele junto com outros 
inesquecíveis como Moiche Kave, Goldnadel, Isac e os irmãos 
Iaarlicht, Herche Shartzmann, Pedro Velmowitsky, M. Naiberger e 
tantos outros, que antes de partir do convívio dos vivos tanto fizeram 
pela Biblioteca. Durante muitos anos, o meu pai “guardou” a 
biblioteca num dos quartos de nossa casa. Nos duros anos de guerra 
muita gente vinha lá em casa buscar aquelas joias da literatura iídiche 
que de fato representavam um elo entre aquela cultura que estava 
sendo dizimada pelos hitleristas e os judeus que tinham tido a 
felicidade de estar no Brasil. Talvez aqueles livros aliviassem o 
espírito daqueles que tinham sido subitamente e violentamente 
desligados de suas famílias na Europa. (...) 

Entre 1942-1943, uma sala foi alugada na Rua Visconde de Itaboraí 
com Marechal Deodoro, e o acervo transferido da casa do guardião para lá. 
Ao lado, funcionava o Exército da Salvação. Até esse ano, os encontros na 
biblioteca resumiam-se à leitura e discussão de livros assim como à 
discussão política. Porém, a partir dessa data, ela passou a se estruturar 
melhor, organizando-se em departamentos. Um deste era o feminino, que 
existia informalmente muito antes disso, ainda no tempo em que a 
biblioteca ficava guardada na casa de Goldgaber. 

As senhoras dos ativistas reuniam-se para discutir literatura, 
acabando por formar um círculo de leitura próprio, o “Leincrais”. 

Sara Rabinovich, no vídeo gravado por Vera Vrobel e Jonas 
Zoonistein, fala das inesquecíveis reuniões de segunda-feira a noite, quando 
lideradas por Zelda Graber, Rosa Kawa, Fanny Vrobel, Regina Landmam, 
Rachel Creiner, entre outras, discutiam literatura, família e política. 

Ocasiões também em que decidiram aderir à Associação Feminina 
Vita Kempner (Gherman, 2000, p.84),6 e, anos depois, em interação com as 

                                                 
6 Em Niterói essa associação era liderada por Zelda Graber, Fanny Wrobet, Rosinha 
Naiberger, Dina Mocny, Sofia Rubens, Rosa Kawa, Sara Rabinovich, Zilda Micmacher. CF. 
Informativo Adaf, ano 2, n.13. 
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senhoras progressistas da coletividade do Rio de Janeiro fundaram 
Kinderland,7 a famosa colônia de férias dos jovens filhos de progressistas. 

De acordo com Rolande, essas mulheres, 

Elas liam de tudo – desde educação à psicologia para educação dos 
filhos. Discutiam muito a questão da integração do jovem dentro de 
seu ambiente para dar continuidade ao próprio judaísmo, mesmo com 
estas ideias progressistas. Elas pensavam muito. Elas não pensavam 
em mandar seus filhos para Israel como era o caso das mulheres 
sionistas. Elas procuravam fazer com que seus filhos se integrassem, 
daí que surgiu a ideia da colônia de férias (Kinderland). 

A preocupação com seus filhos justificava-se. Conforme explica a 
presidente da ADAF, os grupos sionistas da cidade tinham especial cuidado 
com a organização dos movimentos jovens. 

Em Niterói funcionava, assim como em outras cidades do país, 
associações como a Dror, Dror Gordonia, e Ashomer, cujo objetivo, além 
de congregar os jovens e aumentar suas possibilidades de casamento, era 
prepará-los para viver no recém-fundado Estado de Israel. Assim, as 
progressistas, ao pensarem a possibilidade de uma colônia de férias para 
seus filhos pretendiam criar alternativas: 

(...) elas tinham uma preocupação em propiciar um ambiente de troca 
cultural, convívio juvenil, casamentos, mas sempre visando à 
assimilação e ao mesmo tempo à manutenção da identidade judaica. 
Era também uma reação, uma necessidade de fazer com que os 
jovens que eram de organizações progressistas tivessem seu meio de 
encontro. Tinha o Clubinho I. L. Peretz. Mas ele passou a funcionar 
realmente a partir das colônias de férias, daí uma continuidade... 

De acordo com Rolande, embora não se possa falar num engajamento 
político stricto sensu da Biblioteca, por conta de sua informalidade inicial e 
mais tarde à vigilância da polícia política, ela era por si só a expressão do 

                                                 
7 Situada em Sacra Família do Tinguá, proximidade de Vassoras-RJ, a colônia de férias 
Kinderland é um marco na vida das coletividades progressistas pela experiência de 
fraternidade e compartilhamento de valores socialistas que proporciou para gerações de 
jovens que por lá passaram. No informativo da Adaf, ano 2, no. 12, Rolande, 1ª geração de 
colonistas (anos 50) publicou um texto de sua autoria sobre os 50 anos da colônia de férias, 
cujo hino dizia “Reina aqui o eterno dia de paz e alegria. Reina aqui fraternidade. Base 
mestra da humanidade”. 
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engajamento político desses judeus. Assim, a atuação particular de cada 
membro remetia à Biblioteca, o que tornava cada um, ao menos os mais 
radicais, muito vigiados e mal vistos, inclusive pelo restante da 
coletividade. Um exemplo desse tipo de atuação pode-se ler na entrevista 
realizada pela depoente com Paulo Velmovitsky, uma das notáveis 
lideranças da BDF/ ADAF. Vejamos. 

Participei inicialmente na eleição na campanha para presidente da 
República em 1945 de Iedo Fiuza, derrotado pelo General Eurico 
Gaspar Dutra. Nessa ocasião, participei ativamente, juntamente com 
Fernando Goldgaber, Bernardo Kier, Gerson Butter, Anatole 
Vainstak, etc. Todos pertencentes à comunidade judaica, utilizando 
caminhões com aparelhagem de som, para realização de comícios 
relâmpagos nas portas das fábricas. (ADAF, ano 2 , n.13) 

Velmovitisky, cujo pai – Max, foi um antigo militante do Bund na 
Polônia, com diversas prisões no Brasil, iniciou sua militância política no 
movimento estudantil dos anos 40 e posteriormente foi membro ativo do 
PCB. Importante liderança dentro da ADAF, comandou as campanhas para 
construção da sede da Rua Visconde de Uruguai e o processo de 
transferência para Icaraí. 

Constantemente ameaçado de prisão, Velmovitsky declarou que a 
solidariedade da coletividade, inclusive dos próprios progressistas era 
rarefeita, dado o temor que possuíam de sofrerem processos de expulsão do 
país (Entrevista P.Velmovitisky, 2006) 

Conforme narra a presidente da ADAF, dentro da biblioteca havia os 
formadores de opinião, as lideranças próximas a uma postura socialista, 
como “o Moisés Kawa, Moisés Kava Sobrinho, Simão Graber, Júlio 
Vrobel, e depois seus filhos (Samuel, Moisés, José, Jacá), o Goldnaber (ou 
Goldgaber), o Schartzman, a família Micebaw, a família Kaplan, Kramer, e 
Rabinovich”. 

O pessoal da BDF escrevia em jornais e participava dos movimentos 
sociais existentes expressando sempre as suas opiniões pessoais, mas nunca 
assinavam como membros da instituição. 
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Niterói, aliás, era, segundo Rolande, um exemplo das organizações 
que existiam em todo o Brasil e que funcionavam integradas através do 
ICUF.8 

As instituições progressistas do Rio e de Niterói se frequentavam, e o 
núcleo de Niterói participava das reuniões com os “roiters” (vermelhos) da 
Praça Onze (Schneider, 2000, p.57). Intercâmbio muito mal visto pelo 
grupo sionista local. 

A propósito das relações entre progressistas e sionistas, descreve a 
depoente,  

(...)inclusive existia uma divergência tão acirrada que não se 
frequentavam, era difícil... Eles se falavam, eram judeus, mas era 
grupo de lá, grupo daqui. Cada um sabia – eu sou daqui e aquele é de 
lá. 

Conforme declara, essas divergências abrangiam a vida social e 
cultural mas não impediam as relações de trabalho, nem mesmo os 
empréstimos financeiros no interior da coletividade “existia o respeito, 
judeu é judeu, é nosso irmão, meu irmão, tudo bem, mas na vida social...”. 

Embora o mundo do trabalho abrigasse alguma solidariedade e 
levasse à construção de mecanismos de proteção do grupo, como a 
Associação de Ambulantes, que funcionou informalmente por várias 
décadas, formalizando-se apenas nos anos 40, e também pelo fato dessas 
pessoas constituírem rodas de amizades que extrapolavam os limites dos 
clubes, a cisão ideológica provocou situações paradoxais. 

Ao longo dos anos 40, tanto progressistas como sionistas 
trabalharam, isoladamente ou no âmbito das suas entidades, em prol das 
campanhas de emergência pelo estabelecimento do Estado de Israel, e nos 
movimentos de recepção e auxílio aos imigrantes sobreviventes da guerra 
que se estabeleceram na cidade após 45, como é o caso da própria família 
da depoente, cujo aluguel foi pago inicialmente por toda a coletividade. 

Velmovitsky ainda se recorda do pai, socialista ferrenho, mostrando 
com orgulho sua carteira de doador de sangue para o Estado de Israel. No 

                                                 
8 O iídiche Kultur Ferband, surgiu nos anos 30 e no seu 1º congresso em Paris, 1935 definiu 
como diretrizes, a Luta pelos direitos humanos, pela coexistência pacífica, pelo Laicisismo, e 
pela justiça social. 
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entanto, é discurso corrente entre o grupo sionista local que os progressistas 
não colaboraram com essas campanhas, e que só se interessaram por Israel 
a partir de 1967, após a decepção com a União Soviética (Entrevista 
Alberto Hasson, 2005).9 Paradoxos internos da coletividade judaica de 
Niterói. 

A propósito dessa questão, a depoente esclarece que embora a ADAF 
nunca tenha sido uma instituição sionista, trabalhou ativamente pelo 
estabelecimento do Estado de Israel. Longe de ser uma incoerência, é 
declaração de fé na democracia. No editorial do informativo da ADAF, ano 
3, n.18, a diretoria afirma, 

A ADAF (...) Mesmo não seguindo uma doutrina sionista, não pode 
deixar de reconhecer a importância e respeitar e admirar a ilustre 
figura de Theodor Herzl.(...)  

A ADAF acredita que o convívio pacífico entre opiniões divergentes 
não representa fraqueza e sim grandeza, e lembra que foi a favor e 
participou efetivamente para o reconhecimento do Estado de Israel, e 
acredita que somente a democracia que lá existe permite várias 
ideologias conviverem juntas e mantém a chama acessa para sua 
existência. 

Contudo, a diferença ideológica foi forte o suficiente para separar 
essas instituições em “condomínios fechados”. Somente após cinquenta 
anos, isto é, em 2002, foi possível realizar um evento envolvendo as 
entidades judaicas locais. Esse acontecimento histórico deu-se 
recentemente, no 1º mandato de Rolande Fichberg à frente da ADAF. 

Paulo Velmovtski, em seu depoimento no vídeo dos 50 anos da 
instituição, declara, de saída que, se no Rio existia o problema entre 
“asquenazis e sefaradis”, em Niterói havia o Centro Israelita de Niterói e os 
progressistas. Essa declaração contundente é representativa do grau de 
rivalidade que existiu entre essas instituições. 

Entre 1948 e 1950, a biblioteca mudou-se da Rua Visconde de 
Itaboraí para uma sede própria na Rua Visconde de Uruguai, após uma bem 
sucedida campanha de arrecadação de fundos, a “campanha da venda dos 

                                                 
9 Notório colaborador do Centro Israelita de Niterói, Hasson concedeu-me uma longa 
entrevista no final de 2005, permitindo-me elaborar um perfil detalhado da instituição. 
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tijolos”, como ficou conhecida. Nessa ocasião, as incansáveis mulheres do 
grupo percorreram as entidades do Rio e dos subúrbios para arrecadarem o 
dinheiro necessário para a construção da sede definitiva. 

De acordo com Rolande, o período entre 1946 e o final dos anos 60 
caracterizaram o auge da instituição. O que está diretamente relacionado à 
chegada do polonês Moisés Kawa Sobrinho. 

Sobrevivente de guerra, o socialista Kawa trouxe na bagagem uma 
vasta cultura. Professor de teatro e de iídiche, regente de coral, coordenou 
até a década de 70, todo o departamento cultural da BDF.10 

A intensificação da parte cultural da biblioteca coincidiu com a 
organização do setor juvenil, liderada durante muitos anos pelo já citado 
Paulo Velmovitski, Alberto Graber, Saul Vaserstein, Adolfo Mocny, 
Salomão Rubens, entre outros (ADAF, ano 2, n.13). 

O cotidiano da juventude progressista judaica era dividido entre as 
discussões literárias e políticas, os ensaios de teatro, do coral e a frequência 
ao cineclube, onde filmes europeus eram apresentados seguidos de debates. 
Dentre as peças apresentadas pela biblioteca destaque-se a representação 
anual do Levante do Gueto de Varsóvia, evento constante do calendário da 
instituição. 

Convidados de fora conferiam palestras sobre questões 
invariavelmente políticas e de temática judaica. Animados bailes ocorriam 
nos finais de semana, inclusive abertos a não judeus. Não se pode esquecer 
também dos campeonatos esportivos municipais, dos quais a biblioteca 
participava com grande sucesso. 

Em Kinderland, colônia de férias localizada em Vassouras, os jovens 
progressistas de todo o Brasil se encontravam, atividades teatrais eram 
estimuladas, assim como a frequência ao Clube I.L.Peretz.11 Frequentadora 

                                                 
10 Importante dizer que já nesse período estava estabelecido o calendário de eventos da 
instituição, que consistia na homenagem ao levante do Gueto de Varsóvia, que é 
comemorado até hoje no dia 19 de abril; o aniversário da Independência do Estado de Israel, 
celebrado em 26/4; o aniversário da ADAF, sempre comemorado ao longo do mês de 
outubro, e as festas judaicas de Pessach e Ion Kipur. Na atualidade, todas as demais festas do 
calendário religioso judaico são celebradas pela ADAF. 
11 De acordo com Rolande em todas as organizações progressistas do país funcionava o 
“clubinho”. 

180 
 

assídua da colônia, Fichberg afirma que tal como na BDF, em Kinderland a 
política estava na ordem do dia e, entre 1958 e 1962, o hino da Juventude 
Socialista tocava a cada amanhecer (Entrevista, 2004). 

Segundo sugere Rolande, o Clubinho servia como ponta de lança desses 
jovens para a participação no movimento estudantil. Em seu interior 
também funcionava uma célula do partido comunista, todavia é cuidadosa 
ao afirmar que nem todos os progressistas eram comunistas: 

essas células eram usada pelo partido comunista quase como uma 
forma de reforço financeiro. (...) é..., aqueles chamados (de) 
simpatizantes, que contribuíam financeiramente... para a 
sobrevivência do partido comunista. (essas campanhas) eram feitas 
normalmente por judeus, então os judeus entre si eles faziam esse 
tipo de cobrança, chegavam perto das pessoas que não tinham relação 
com o partido comunista mas eram simpatizantes e davam sua 
contribuição... Não é dizer que toda gente da biblioteca fosse 
comunista, não eram, eram judeus progressistas e existia uma 
liderança e tinha uma célula do partido comunista, como tinha na 
ASA, tinha no clubinho, tinha aqui... 

A politização e a experiência de vida comunitária desses jovens 
progressistas pode ser medida por duas situações simbólicas. No vídeo dos 
80 anos da ADAF, em dado momento a Sra. Etília, esposa do já citado 
Paulo Velmovitski, conta sua experiência pessoal na biblioteca. 
Acostumada a uma vida mais sofisticada no Rio de Janeiro dos anos 
dourados, apaixona-se por Velmovitski aos 14 anos e ganha de presente 
dele os 3 volumes de Subterrâneos da Liberdade, de Jorge Amado... Após o 
casamento, veio morar em Niterói, onde afirma, descobriu uma nova 
dimensão de participação comunitária dentro de uma associação judaica, a 
sensação de “carregar o passado e lançar para o futuro”. 

Em outra situação, a propósito do engajamento político e do 
desenvolvimento cultural dos jovens progressistas de sua época, Rolande 
pede para desligar o gravador e leva-me até outro cômodo da casa, o local 
onde guarda sua biblioteca, composta por títulos, entre outros, de Anatole 
France, Maupassant, Victor Hugo, Emile Zola, Jorge Amado, Dostoiévski, 
ou seja, clássicos da literatura universal, sobretudo autores de esquerda, e 
humanistas. Seu objetivo foi dizer o que liam os progressistas... Essa 
literatura lembra muito aquela traduzida pelos escritores poloneses para o 
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iídiche no final do século XIX. Trata-se, pois, da manutenção de um 
universo cultural. 

De acordo com Paulo Velmovitsky, a grande atuação do 
departamento jovem da BDF se deu na construção da sede de Icaraí. 
Vejamos. 

Na década de 60 verificou-se uma grande disputa para saber quem 
primeiramente construiria uma sede social em Icaraí. O CIN chegou 
primeiro, pouco antes da BDF, tendo adotado o nome de Sociedade 
Hebraica de Niterói. A biblioteca em memorável campanha 
financeira, com apoio dos jovens empresariando uma série de 
espetáculos teatrais, com a arrecadação feita pela (venda) sede da 
Visconde de Uruguai, posteriormente com a participação das 
mulheres, com palestras, várias atividades sociais para a construção 
da piscina, quadra, salão, palco e o restante. Foram momentos de 
grande afetividade em relação a ADAF.12 

Ora, se o discurso de Velmovitsky dá conta da rivalidade existente 
entre as instituições, algo que já estava evidenciado, a mudança dessas 
entidades para Icaraí no final dos anos 50 descortina também o progresso 
econômico desses imigrantes, descrevendo uma trajetória de ascensão 
social. 

A transferência das instituições do grupo para aquele bairro foi, 
portanto, a expressão da nova realidade econômica dos sócios. 

Quanto à fundação da Sociedade Hebraica de Niterói, Rolande tem 
outra versão. Fruto de uma cisão no interior do CIN, um grupo de 
“milionários”, desligados da questão religiosa, partiu para construir outra 
associação hebraica nos moldes das diversas existentes no restante do país, 
“a Hebraica é uma coisa.... Não tinha relação com memória, com nada. O 
negócio deles era clube social”. 

Assim para nossa depoente, a Hebraica não pode ser entendida como 
lugar de memória da coletividade judaica da cidade, porque falta tradição, 
cuidado com a memória e vida comunitária. Para Fichberg, tanto o CIN 
como a ADAF se constituíram nos reais lugares de memória dos judeus em 
Niterói. Chama atenção pois, a capacidade da depoente discernir entre o que 

                                                 
12 Informativo, ano 2, nº 13 
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é ou não lugar de memória do grupo, traduzindo a noção de continuidade, 
quer dizer, o fato dos lugares de memória comportarem resíduos do 
sentimento de continuidade. 

A mudança para Icaraí envolveu também uma modificação no nome 
da instituição, que em 1967 passou a ser chamar Associação Davi 
Frischman de Cultura e Recreação, uma adaptação dos seus estatutos à nova 
legislação vigente. Para Rolande, a mudança de nome está relacionada às 
perseguições praticadas pela repressão militar às bibliotecas e centros de 
cultura, algo visto como subversivo. Nesse período, também a BIBSA 
mudou seu nome para – Associação Scholem Aleichem. 

Segundo afirma Fichberg, não houve descontinuidade entre a ADAF 
e a BDF, pelo menos até o braço forte da ditadura militar incidir sobre os 
progressistas de Niterói, desmontando a instituição. 

Durante toda a década de 60, mesmo funcionando “a mil”, a entidade 
era vigiada. O jornal interno parou de circular, e a documentação, 
juntamente com os livros desapareceu,13 processo semelhante ao ocorrido 
durante o Estado Novo. Muitas instituições progressistas do Rio e de São 
Paulo foram invadidas e tiveram seus jornais empastelados. Alguns jovens 
da ADAF aderiram à luta armada, e em 1968 vários ativistas foram presos. 

A onda de prisões enfraqueceu a instituição. E em 1975, Rolande foi 
presa. Merece nota a campanha realizada por Edna Graber na coletividade, 
para arrecadar dinheiro para a libertação de Rolande. 

Dessa data em diante muitos sócios deixaram de frequentar a 
associação. A própria Rolande depois de libertada também deixou de 
frequentar. A propósito, pediram-lhe que deixasse de frequentar a 
biblioteca... o medo paralisou a ADAF: 

Muitas pessoas ficaram..., foi realmente... nessa época foram 
apontadas como pessoas consideradas na época como subversivas, 
que poderiam estar prejudicando o clube. Muitas pessoas se exilaram, 
muitos tiveram que sair, os mais conhecidos mudaram, foram para 
outros lugares, saíram de Niterói... foi nesse momento que teve 
realmente uma queda muito grande. Ficou nessa inércia acho que 
praticamente 25, 30 anos... 

                                                 
13 Parte da biblioteca da ADAF foi doada para a ASA, no RJ. 



183 
 

Esvaziada, o espírito da BDF submergiu e a ADAF manteve suas 
portas abertas sem nenhum tipo de atividade. Somente no final dos anos 90 
Rolande Fichberg voltou a ADAF quando, instada por Salomão Rubens, 
então presidente da instituição, assumiu a tarefa de revitalizar o setor 
cultural. 

Desde então, já cumpriu dois mandatos à frente da ADAF,14 nos 
quais procurou, por um lado reorganizar a associação internamente, e por 
outro, projetá-la junto ao município e às demais instituições judaicas do 
estado do Rio de Janeiro. 

Como parte de seus esforços de revitalização, para além das reformas 
estruturais do prédio, a diretoria liderada por Rolande organizou 
minuciosamente as comemorações dos 80 anos da instituição, lançou um 
jornal informativo, e, rompendo 50 anos de isolamento, perpetrou um 
conjunto de ações de aproximação da ADAF com o CIN e a Hebraica. 

Desse processo resultaram a histórica colocação de um Mezuzá na 
entrada da ADAF, em 30 de maio de 2004; a celebração conjunta da 
homenagem às vítimas do Holocausto, do Levante do Gueto de Varsóvia e 
da Independência do Estado de Israel, na Câmara de Vereadores da cidade 
em 2004, e que se repetiu em 2005 e 2006. E também a instituição de 19 de 
abril, como data oficial do município de Niterói, dedicada a comemorar a 
memória das vítimas do Holocausto. Vale conferir o editorial escrito pela 
diretoria da ADAF essa oportunidade: 

Pela 1ª vez em Niterói, três entidades representativas dos vários 
segmentos da comunidade judaica niteroiense, em conjunto, foram 
sensibilizar o Presidente da Câmara de Vereadores, José Vicente 
Filho, para realizar uma sessão solene, em homenagem aos Mártires 
do Holocausto, e foram atendidos. 

No dia 26 de abril realizamos um ato solene na Câmara, que foi 
brilhante. (...) 

Este fato demonstra que a união faz a força, e que mesmo entidades 
de posições políticas tão diferentes, têm condições de se unirem em 
momentos especiais, ou outras manifestações de cunho religioso, 

                                                 
14 Biênios 2002-2003 e 2004-2005. Reeleita para um 3º mandato, biênio 2006-2007, 
encontra-se atualmente licenciada do cargo. 
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pois entendemos que temos muitos pontos convergentes, e sabemos 
respeitar as diferenças. (...)(ADAF, ano 3, nº16) 

Finalmente, merece nota, a publicação do informativo da ADAF, que 
em suas páginas, misturadas às discussões de problemas atuais, das 
eventuais disputas internas, estão a rememoração de histórias antigas da 
biblioteca, homenagens póstumas, entrevistas com membros notórios e a 
transcrição de discursos e atas, trechos de documentos salvos da dispersão. 

3. Conclusão: a ADAF como lugar de memória dos judeus 
progressistas de Niterói 

A partir da reconstituição da trajetória da instituição, fica evidenciado 
que a ADAF consubstancia em si os três aspectos constitutivos dos lugares 
de memória elencados por Nora, o aspecto material, funcional e o simbólico 
(Nora, s/d, p.22). 

No aspecto material, a ADAF, primeiro BDF, organiza-se como uma 
associação cultural, com estatuto e espaço físico, onde uma memória 
devidamente enquadrada (Pollak, 1989), porque não se trata de qualquer 
memória, mas, isto sim, de uma memória afirmativa da luta dos judeus 
progressistas, subsiste. A esse grupo não bastou a biblioteca itinerante, 
guardada simbolicamente na casa de um protetor – o guardião Goldgaber, 
mas a organização física dessa experiência, apontando desde o nascedouro, 
seu irresistível desejo de memória. 

Como espaço funcional, isto é, como lugar onde a memória se 
cristaliza e é transmitida geracionalmente, a ADAF tem sido o espaço onde 
o processo de seleção e enquadramento da memória tem se realizado, 
porque lembremos Pollak, a memória é construída e enquadrada dentro 
daquilo que o grupo considera merecedor de se tornar objeto de lembrança, 
celebração e imortalização através de monumento. (Pollak, 1989) 

Dessa forma, a ADAF também tem sido espaço para as brigas em 
torno da constituição da memória. O Relato de Rolande Fichberg é uma 
narrativa cristalizada da trajetória da biblioteca, uma visão panorâmica, 
distante dos conflitos em torno da sua constituição. Logo, o lugar de 
memória é também o lugar da seletividade. 
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Em que pese o processo de seleção e enquadramento da memória, o 
lugar de memória enquanto aspecto funcional é também o lugar da 
ambiguidade. As novas gerações se distanciam no tempo das gerações 
pioneiras pelo processo ativo de assimilação cultural. Esse distanciamento 
reverbera-se pelo esvaziamento do quadro de sócios da associação, 
fenômeno que percorre todas as instituições judaicas da cidade. 

Para sobreviver, a sede, que outrora era frequentada diariamente 
pelos sócios, é alugada e transformada durante a semana numa academia de 
ginástica. A fim de lidar com essa nova realidade, novos sentidos para a 
associação passam a ser criados, que misturam lado a lado a chamada 
concentrada à lembrança do passado e a adequação à nova realidade, como 
atesta esse editorial do informativo ADAF, 

Foi há algumas décadas atrás , no nosso município, que um grupo de 
judeus imigrantes, progressistas, entenderam que deveriam se inserir 
na cultura desse país, porém em momento algum negaram suas raízes 
e para tanto continuaram a ler seus jornais, livros e revistas em 
IÍDICHE e divulgaram sua literatura, música, teatro e cultura por 
todos estes anos, porém não havia a necessidade de festejar as datas 
religiosas em sociedade, pois este fato ocorria sempre em suas 
próprias casas. 

Ocorre que com o passar dos anos, estas pessoas foram cada vez mais 
se inserindo na vida desta nação participando de seu 
desenvolvimento e sua política, voltados para o crescimento do 
Brasil e sem discriminações, assimilando casamentos com pessoas de 
culturas e religiões diferentes 

Hoje, as novas gerações que sucederam estes pioneiros, foram cada 
vez se distanciando mais de nossas origens (...) as festas religiosas e 
as tradições, que normalmente eram festejadas em casa, não 
acontecem mais com tanta frequência, cabe a nós as entidades 
culturais não permitir que isso ocorra e para tanto temos a 
responsabilidade de transmitir à geração do século XXI a nossa 
história, para que as gerações futuras possam perpetuar a cultura e a 
religião judaicas. (ADAF, ano 1 , nº 3) 

Finalmente, no que tange ao aspecto simbólico dos lugares de 
memória, o caso da ADAF é exemplar. A constante rememoração do 
passado, as referências aos pioneiros, a distribuição de moções de 
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agradecimentos a sócios ainda vivos e falecidos são provas incontestes da 
ação de ritualização da memória. 

Além disso, a própria organização do boletim interno da instituição, 
que tem em suas páginas sessões como “caixinha de lembranças” e “Nossa 
História”, e entrevistas com personagens importantes da história da 
instituição, são indicadores tanto do seu desejo de memória, quanto da 
intenção de estabelecer vínculos de ligação entre o leitor-sócio de hoje com 
o sócio de ontem. 

Desse modo, a ADAF credencia-se inequivocamente como lugar de 
memória dos judeus progressistas da cidade, e, na impossibilidade de se 
reconstituir o passado, funciona como um farol em alto-mar, sinalizando 
tanto os vínculos do passado como alertando para os riscos do 
esquecimento, da ruptura do passado com o presente. 

 
Andréa Telo Da Côrte 

Doutoranda em História Social – Universidade Federal Fluminense 
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Praça Onze: um estudo sobre etnicidade e cultura urbana1 

Paula Ribeiro 

A última década do século XX se mostrou frutífera em termos de 
estudos voltados para a história do Rio de Janeiro. A memória da cidade – 
que tanto se confunde com a memória de nosso país – assim como a de seus 
bairros, vem sendo tema de diversos trabalhos acadêmicos (ou não) o que 
demonstra que há um maior interesse dos cariocas em relação à sua própria 
cidade. Muitos desses estudos privilegiam as transformações ocorridas no 
espaço urbano, mas, no entanto, deixam de levar em consideração aspectos 
importantes das relações sociais que nele se dão. 

Em contrapartida, outros estudos vêm abrindo caminhos para uma 
maior compreensão da história social e da cultura da cidade, quando a 
observam a partir das práticas e das disputas cotidianas “dos que nela vivem 
e a recriam como experiência particular”.2 Estes são os estudos inovadores, 
pois levam em consideração e esclarecem sobre o “espaço social” da 
cidade, e incorporam os sujeitos, os “protagonistas”, os que 
verdadeiramente “desempenham a história”.3 

Lidando com as categorias cultura e territorialidade através de dois 
estudos de caso ligados à presença judaica na cidade do Rio de Janeiro, 
refletimos sobre o que poderíamos chamar de potencialidades de diálogos 
com diferentes evidências históricas tendo, como campo de estudo, a 
temática da imigração urbana. Destaco que dentro da perspectiva mais 
ampla da vida na cidade, compreendendo o termo cidade, como afirma 
Marcel Roncayolo, como um espaço onde “acumula-se uma grande soma 
de experiências históricas.”. Esta noção que o autor nos traz, nos leva a 

                                                 
1 Este texto é baseado na apresentação feita no IV Encontro de Estudos Judaicos, na UERJ, 
em novembro de 2005, e nas discussões por ocasião do XII Encontro Regional de História – 
Anpuh-Rio, em agosto de 2006. 
2 HOLLANDA, Heloisa B. de. “Prefácio”. In LIMA, E.F.W. Avenida Presidente Vargas: 
uma drástica cirurgia. Rio de Janeiro: Secr. Mun.de Cultura, Turismo e Esportes, 
Departamento Geral de Documentação e Informação Gera1, 1990, p.10. 
3 BENCHIMOL, J.L. Perreira Passos: um Haussmann tropical. A renovação da cidade do 
Rio de Janeiro no início do Século XX. Rio de Janeiro: Sécr. Mun. De Cultura, Turismo e 
Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1992, p.17-19. 




