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Imigração judaica para o estado de Minas Gerais  

e os judeus na cidade de Uberlândia – MG 

Carlos Alberto Póvoa 

Introdução 

A história dos judeus em Minas Gerais comprova que os judeus são 
tão antigos quanto o chamado descobrimento do Brasil, pois desde 1591 os 
portugueses, denominados de cristãos-novos, aventurando-se pelo interior 
do país, chegaram até às Minas Gerais. 

As primeiras cidades mineiras a receberem judeus foram: Ouro Preto, 
Mariana, Congonhas do Campo, São João Dei Rey, Sabará, Diamantina, 
Paracatu e Araxá, ligadas às atividades mineradoras de ouro e de pedras 
preciosas, nos séculos XVI e XVII. Porém muitos perderam suas tradições 
judaicas, tanto religiosas quanto culturais, para viver pacificamente e sem 
problemas entre os cristãos. 

1. A confirmação de uma comunidade judaica: o caso de Belo 
Horizonte 

A comunidade judaica de Belo Horizonte é quase tão remota quanto a 
própria cidade. A imigração sistemática ocorreu a partir do momento em 
que a nova capital mineira foi inaugurada, em 12 de outubro de 1897. 
Porém sabe-se que a história da imigração judaica, na capital do Estado de 
Minas Gerais, iniciara-se antes mesmo de sua inauguração, porque esses 
imigrantes ali se estabeleceram desde a fase de planejamento da cidade, 
participando ativamente de sua administração. 

Segundo PÓVOA (2001), os primeiros imigrantes judeus que se 
instalaram na recém-criada capital de Belo Horizonte, em busca de 
melhores oportunidades para suas vidas, eram conhecidos como sefarditas 
(judeus procedentes da Europa Mediterrânea, norte da África e Europa 
Central – Romênia, Hungria, Bulgária e Turquia Europeia), expressavam-se 
por intermédio do ladino, o dialeto judeu-espanhol, o que lhes facilitou o 
processo de adaptação e comunicação em Belo Horizonte. Além dessa 
perspectiva econômica, o fator climático da cidade também foi importante 
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para a imigração. Havia, igualmente, alguns ashkenazes (judeus originários 
da Europa Setentrional e Centro-Ocidental), encontrados em algumas 
famílias russas, ucranianas, bessarábias (romenas e moldavas) e polonesas. 

Belo Horizonte ganhou novas lojas, ampliou o comércio e firmou-se 
como capital do Estado de Minas Gerais. Surgiram indústrias de móveis, 
roupas, sapatos, alimentos, casas de câmbio, seguradoras e finanças. 
Nenhum judeu chegou rico, apenas eram trabalhadores que, à medida que 
se faziam necessárias, criaram instituições. 

Os judeus “mineiros” priorizaram a formação de uma instituição 
econômica para empréstimos, uma cooperativa de pequenos créditos, que 
tinha como objeto melhorar e estimular a capacidade produtiva da 
comunidade. A Lar un Spar Casse (Caixa Econômica de Empréstimos), 
fundada em 27 de setembro de 1932, de acordo com a Lei número 1637 de 
5 de janeiro de 1907, possuía capital variável e ilimitado. Foi dessa forma 
que essa sociedade financeira auxiliou aqueles que pretendiam estabelecer-
se por conta própria, proporcionando a reestruturação da vida dos 
imigrantes comerciantes ou ambulantes da comunidade judaica de Belo 
Horizonte. 

Essa cooperativa, que, na verdade, era um pequeno banco, foi 
permitida pelo governo federal e estadual apenas para empréstimos. 
Assim, o governo não teria responsabilidade sobre os financiamentos 
para os imigrantes judeus que chegavam a Minas Gerais. Os imigrantes 
não judeus, como os árabes, libaneses e sírios, tinham acesso à tal 
cooperativa financeira, pelo menos teoricamente, pois era uma das 
exigências dos governos federal e estadual para que não existisse algo 
que separasse os judeus de goym, ou seja, os que não são judeus. 

Esses judeus estabelecidos na capital mineira estavam igualmente 
resolvidos a formar, de maneira mais regular, um grupo com número 
suficiente de correligionários nos dias de culto e nas ocasiões festivas, 
além de fornecer uma estrutura articulada e um plano básico, de 
direcionar o perfil da comunidade judaica de Minas Gerais em 
constituição. Havia a necessidade de confirmar e afirmar-se como 
comunidade – lshuv. 
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2. Os padrões e as tradições judaicas fora do Ishuv 
(comunidade) 

É difícil, talvez mesmo impossível, ser um judeu “completo” vivendo 
fora do Ishuv ou da comunidade. Isto se deve não apenas à constante 
ameaça da assimilação e de esquecimento das próprias tradições, mas 
também à impossibilidade do cumprimento dos deveres comunitários do 
indivíduo judeu. Com a imigração para Minas Gerais, muito desses 
imigrantes e seus descendentes passaram a ter uma vida urbana, absorvendo 
tecnologia e modernidade que favoreceram a sua aproximação física e 
cultural em relação a indivíduos e grupos de origens diferentes. Verificou-
se uma assimilação no seio da comunidade judaica, que possibilitou a 
rápida integração dos judeus à sociedade adotiva. 

Desta situação ambivalente, todavia, decorria uma série de problemas 
para os jovens componentes da segunda e terceira gerações, que, sendo 
membros por formação, espírito e aspirações da classe emergente na 
sociedade urbano-industrial, não visavam apenas a uma relação simbólica 
com seu ambiente sociocultural mais amplo. Ao contrário, empenhados 
num processo intenso de mobilidade e ascensão social, fortemente 
estimulados pela industrialização e consequente desenvolvimento, a partir 
do início da década de 1950, esforçavam-se por adquirir técnicas que lhes 
permitissem executar os papéis exigidos pela sociedade adotiva (o idioma, 
conhecimentos profissionais e científicos, por exemplo) e, orientando suas 
atividades por intermédio de novos canais de comunicação no sentido de 
uma participação crescente no desenvolvimento econômico do país, 
introduziram esses novos elementos na configuração cultural tradicional, o 
que provocou mudanças internas progressivas na estrutura “grupal” e nos 
valores de seus membros. 

Até que ponto a absorção de novos e estranhos elementos culturais 
ameaçou a coesão e a unidade da estrutura social? Como refletem as 
tensões e conflitos decorrentes de uma situação ambivalente na conduta dos 
jovens? Quais as perspectivas da evolução social futura? 

Em consequência das mudanças ocorridas, num período de tempo 
inferior a duas gerações na comunidade judaica de Minas Gerais, e da 
integração da quase totalidade dos filhos e netos de imigrantes judeus na 
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classe média, surgiram situações de perplexidade e de ambivalência, que se 
fazem sentir especialmente entre os jovens israelitas. 

Há pelo menos três hipóteses que podem ser levantadas, baseando-se 
nos estudos e conceitos de RATTNER (1977), numa tentativa de interpretar 
o fenômeno de ambivalência na vida judaica, relacionando-o com processos 
e condições específicos que ocorrem na sociedade. 

Segundo PÓVOA, a primeira hipótese refere-se às tensões e conflitos 
que surgem, quase inevitavelmente, no decorrer do processo de absorção e 
integração social e cultural dos judeus. A resistência dos setores mais 
tradicionais da sociedade ou das elites às inovações e mudanças trazidas 
pelos judeus/imigrantes, aliada à existência de padrões de discriminação 
“grupal”, mesmo não institucionalizados, provoca, sobretudo no terreno da 
competição econômica, situações antagônicas carregadas de preconceitos e 
incompreensão cultural. Nessas condições, entendemos que se torna difícil, 
especificamente na primeira fase ou geração de contatos intergrupais, o 
preenchimento do requisito indispensável para ocorrer a integração dos 
judeus na sociedade adotiva, ou seja, a completa dispersão como grupo 
étnico-cultural distinto das esferas sociais. Os judeus, que penetraram nessa 
ordem social estagnada, quer queiram quer não, introduziram uma série de 
inovações no setor econômico e, logo mais, nas outras facetas da vida social 
e cultural. Por exercerem funções que, inexistentes antes, contribuíam 
sensivelmente para a diversificação e a expansão das atividades 
econômicas, os judeus são facilmente identificados como a causa das 
mudanças e, frequentemente, responsabilizados por seus feitos, sobretudo 
se negativos, na estrutura social. Os judeus sofrem com o preconceito 
genérico contra a sua doutrina religiosa que, infelizmente, nem sempre é 
atualizada com a nova e salutar orientação para a vida ecumênica da igreja. 

A segunda hipótese é formulada no sentido de que a longa e histórica 
experiência dos judeus em matéria de discriminação e perseguições seria a 
determinante de profundos sentimentos de desconfiança e insegurança para 
com o mundo e a sociedade dos gentios. Dessas perseguições, a mais 
recente e cruel, o holocausto, ainda está profundamente gravada na mente 
de todos, velhos e jovens, e suas reminiscências vêm sendo despertadas 
constantemente pela ameaça que paira sobre a comunidade judaica em 
Israel. Essa consciência coletiva estaria, pois, subjacente em todos os atos e 
pensa- mentos da maioria dos judeus da geração atual, pronta para emergir 
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à superfície tão cedo venha a ocorrer o menor incidente ou manifestação 
anti-judaica, tais como pichamento de sinagogas, profanação de cemitérios 
ou a publicação de artigos ou livros antissemitas, que atuam como tônico da 
coesão “grupal” e reforçam os preconceitos do “in group” , relativos aos 
membros da sociedade ampla. 

A terceira hipótese, finalmente, tenta relacionar as tendências 
contraditórias e ambivalentes na comunidade judaica com os próprios 
problemas e contradições do processo de desenvolvimento, cujo modelo 
padrão seria a sociedade norte-americana, de configuração cultural 
pluralista, e na qual os diferentes grupos étnico-culturais poderiam 
desempenhar papéis universalistas na estrutura institucional da sociedade 
adotiva, sem deixar de participar, com seus papéis adstritos, do seu grupo 
particularista. O êxito de tal processo de assimilação dependeria, todavia, 
do grau de compatibilidade dos padrões sociais e culturais dos imigrantes 
com os da sociedade adotiva, bem como da capacidade, por parte dos 
integrantes do grupo particular, de renunciar, pelo menos em parte aos seus 
padrões originais, inassimiláveis naquela sociedade. Diante das conhecidas 
dificuldades da afluente sociedade norte-americana em integrar seus grupos 
étnicos minoritários, é lícito indagar até que ponto as resistências à 
mudança e ao desenvolvimento brasileiro, estreitando sobremaneira o 
campo social e as oportunidades de ascensão e progresso das massas, não 
seriam responsáveis pelo retraimento e a consequente renovação na vida 
social e cultural dos judeus, e pela persistência de determinados traços 
tradicionais em sua vida comunitária. 

Para PÓVOA (2001), antes da descrição e análise dos diferentes 
padrões de comportamento tradicionais religiosos dos judeus de Minas 
Gerais, e a intensidade e amplitude de sua observância, é mister, mesmo 
que sumariamente, analisar a cultura judaica e a sua relação com a religião e 
a vida sócio-econômica dos judeus no período anterior a sua vinda para o 
continente americano. 

Uma das características mais específicas da cultura judaica 
tradicional é o fato de ter sido o apanágio de um povo que vivia organizado 
em comunidades, em sociedades amplas, que não constituíam nações no 
sentido moderno e contemporâneo da palavra. 
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A cultura judaica, florescente e vigorosa, num ambiente pouco 
diferenciado, social e politicamente, dos velhos impérios multinacionais de 
antes da Primeira Guerra Mundial, reunia todos os traços distintos, desde a 
vida no lar, o trabalho, o lazer, festas, crenças, superstições, ritos e práticas 
religiosas, até as relações com seus vizinhos e com as autoridades, bem 
como a estrutura interna de autoridade e poder, todos baseados num 
conjunto de valores sociais específicos. 

Esse conjunto coeso e integrado, denominado outrora de cultura 
judaica, não existe mais, a não ser nas memórias e saudades de uns, ou no 
comportamento parcial e modificado de uma pequena minoria de 
sobreviventes, os quais, espalhados em todos os continentes, criam e 
educam seus filhos, de acordo com os novos padrões, a serem americanos, 
israelitas ou brasileiros. 

Transplantados para novas terras e sociedades, abertas e 
democráticas, até que ponto poderia haver a continuidade da cultura 
tradicional e, portanto, semelhança e identidade entre as diferentes 
comunidades judaicas? Como afetaria a frequência da escola secularizada, a 
mudança dos hábitos de alimentação, de vestir-se, de trabalho e de lazer, a 
participação nas ideias e nas atividades da sociedade ampla em geral? 

Segundo KRAUZ (1994), são admitidas as seguintes premissas de 
teoria funcionalista: 

– Existe inter-relação entre as partes ou elementos de um conjunto ou 
sistema; 

– Existe inter-relação entre esses elementos humanos e determinados 
estados ou condições do sistema; 

– Os padrões culturais constituem uma classe de fenômenos que 
contribuem para a manutenção de equilíbrio e do funcionamento do sistema 
social. 

Cumpre indagar até que ponto a introdução de novos elementos no 
contexto cultural tende a mudar as relações, e a afetar, portanto, todo o 
conjunto ou sistema. 

As alterações introduzidas na vida do indivíduo e de grupos judeus, 
isto é, o aprendizado de uma nova língua, de novas técnicas de trabalho, de 
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novas formas de relacionamento social, afetam a identidade do indivíduo, 
tornando-a ambivalente, à medida que passa a viver e a falar como membro 
de uma cultura distinta, num grupo social mais amplo, ligado, todavia, por 
traços históricos e sentimentos à tradição e identidade de seu “in-group”. 

Segundo HALL (2001), o fenômeno da persistência dos padrões 
culturais dificilmente se presta à análise e à interpretação por meio de 
frequência estatística. Trata-se de aspectos qualitativos da vida social dos 
judeus e sua comunidade, para cuja compreensão importa conhecer as 
forças motivadoras e suas tendências, servindo os números apenas como 
índices estatísticos, em determinado momento e situação. No entanto, 
podem-se analisar alguns dados referentes à observância de padrões 
religiosos tradicionais, considerados por muitos como fator decisivo da 
sobrevivência judaica, através dos séculos. 

O abandono de algumas das tradições mais simbólicas do judaísmo 
talvez seja explicado pelo fato dos judeus adentrarem em um novo ambiente 
social. Por outro lado, a vida moderna, presenciada quantitativamente, 
facilita a penetração na cultura do estado adotivo, Minas Gerais, em nosso 
caso, fazendo-o com novas perspectivas econômicas e sociais, inovando os 
conceitos e estereótipos da sociedade em relação ao imigrante em geral e, 
especificamente, aos judeus. 

A condição particular de simbiose estabelecida entre os judeus e a 
sociedade adotiva brasileira sofreu mudança radical, em virtude 
principalmente de dois fatores que RATTNER (1977) descreveu como: 

– O próprio dinamismo da sociedade brasileira, que se acelera 
tremendamente a partir de 1940; a industrialização e a urbanização 
provocam profundas transformações em suas estruturas econômicas e 
sociais; nestes processos, os setores mais fechados da sociedade e os 
particularistas, cuja sobrevivência permitiu também aos judeus manterem-
se coesos e segregados como grupo cultural, cederam terreno 
paulatinamente à emergente sociedade de massas, cujas aspirações 
educacionais e políticas pressionam por mudanças, não somente de 
estrutura, mas também de padrões de comportamento e de tipos de 
solidariedade social. 
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– A entrada em cena da segunda e terceira gerações aqui nascidas ou 
educadas, desejosas de atender, por força das circunstâncias da vida, 
econômica e social, às solicitações da sociedade adotiva. 

Pode-se dizer que a primeira geração de imigrantes judeus no Brasil 
desejava salvaguardar as velhas tradições e manter a estrutura comunitária 
transplantada, com pouca disposição para mudanças e posterior integração 
na sociedade adotiva. O crescimento dos filhos, a aprendizagem do idioma 
português, a frequência em instalações escolares brasileiras, as amizades, o 
dia a dia atuaram no sentido de mudança cultural, encontrando certa 
ressonância, em virtude da predisposição existente em qualquer grupo 
imigrante de aceitar as manifestações de solidariedade por parte dos 
integrantes da sociedade mais ampla. Simultaneamente, os filhos dos judeus 
imigrantes da segunda, terceira e quarta gerações no país aspiram, por meio 
das oportunidades educacionais oferecidas pela sociedade industrial 
emergente, a carreiras e profissões liberais e técnicas, oferecidas em escala 
crescente pelo desenvolvimento econômico na cidade de Uberlândia, por 
exemplo. 

Segundo PÓVOA (2001), os contatos estabelecidos mediante os 
estudos em universidades ou o exercício de atividades comuns com os 
membros da classe alta mineira, especificamente belorizontina, facilitaram 
e intensificaram o processo de aculturação, antes obstado por uma 
sociedade agrária estática e retrógrada, profundamente imbuída de 
prevenções e preconceitos contra inovações e, naturalmente, contra o 
inovador, no caso, o imigrante judeu. 

A facilidade de contato com a sociedade e com a cultura “mineira”, 
permeando todas as relações sociais, provocou uma mudança lenta, mas 
segura, nos padrões tradicionais da vida judaica, alterando seu conteúdo 
cultural e as formas de sua expressão. Registra-se que, no “Shtetl”, a 
religião e as instituições religiosas formavam uma parte fundamental e 
imprescindível da vida. A sociedade urbano-industrial praticamente 
dissolveu esses grupos primários, fazendo com que as instituições se 
transformassem gradualmente em associações grandes, impessoais, 
reunindo centenas e, às vezes, milhares de associados correligionários, 
porém, desconhecidos entre si. 
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Em 1955, TYHURST descreveu na obra “Psychosomatic and Allied 
Disorders: in Fligth and Resettlement” (cf. RATTNER; 1977: 93), que o 
imigrante judeu poderia ser explicado com base em alguns itens que 
correspondem à sua personalidade e aos seus valores fundamentais. 
Normalmente, o imigrante em fase de transição, de uma sociedade para 
outra, sofre um rebaixamento no seu status socioeconômico, pelos seguintes 
motivos: 

– Pouca familiaridade com a língua e os costumes da região adotada; 

– Conhecimentos e habilidades profissionais que serviam a contento 
no país de origem não são mais adequados às condições da sociedade 
adotiva; 

– Dificuldade em encontrar emprego devido à falta de habilitação ou 
limite de idade; 

– Dificuldade em encontrar moradia de acordo com as expectativas 
do judeu imigrante e de seu grupo de referência na sociedade adotiva; 

– Problemas de saúde e de alimentação devido às mudanças de clima 
e de cultura. 

Cremos que os judeus no Brasil, em Minas Gerais ou nas cidades em 
que residem, vivem duas culturas, dois extremos: a identificação total com 
seu próprio grupo minoritário, de um lado, e a assimilação completa no 
grupo majoritário, por outro. O indivíduo judeu tenta ajustar duas culturas e 
realizar algo que não o deixe profundamente rejeitado e com sentimento de 
culpa, por não estar, talvez, cumprindo com suas obrigações como judeu 
como uma comunidade judaica requer. 

KRAUZ (1994) coloca quatro para alternativas para a superação do 
sentimento de insegurança decorrente de seu isolamento: 

1. Há os que realmente rejeitam o mundo gentio e decidem viver no 
seu próprio grupo, criando um gueto. 

2. Outros vivem no outro pólo da atitude precedente; ansiosos por 
resolverem seus problemas e conflitos de ajustamento, rejeitam de uma vez 
todo o passado e, com ele, o mundo judaico, convertendo-se à religião da 
sociedade adotiva. 
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3. Alguns resolvem o problema assumindo-se de forma liberal, 
porém, respeitando o espaço que ocupam. 

4. Para alguns judeus, a melhor saída é o equilíbrio entre as duas 
culturas e a autorrealização pessoal e profissional. 

O problema de ajustamento e integração na sociedade adotiva tornou-
se muito mais complexo e difícil para os judeus após a derrubada, real ou 
simbólica, dos muros do gueto. Enquanto sua vida estava adstrita ao gueto, 
o judeu, conhecendo as barreiras intransponíveis que o separavam do 
mundo exterior, não tentava, e tampouco desejava, a integração na vida dos 
gentios. Posteriormente, abriram-se os caminhos à ascensão social dos 
judeus na sociedade adotiva, através da competição e da acomodação. 

É à luz dessas considerações que tentamos analisar e interpretar a 
evolução da vida judaica, o reflexo das diferenças e das diferentes opções às 
formas da aculturação e acomodação, frequentemente ambivalentes e 
contraditórias, encontradas na comunidade judaica de Belo Horizonte e nos 
judeus do Triângulo Mineiro, especificamente, em Uberlândia. 

3. Identidade e ambivalência dos judeus mineiros 

PÓVOA (2001) cita que em consequência das mudanças ocorridas 
num período de tempo inferior a duas gerações judaicas de Minas Gerais, e 
em virtude da rápida ascensão social e integração da quase totalidade dos 
filhos e netos de imigrantes na classe média, surgiram situações de 
perplexidade, que se fazem sentir especialmente entre a juventude. Os 
judeus, geralmente, são desnorteados e têm dúvidas quanto à lealdade que 
devem à família e às normas da cultura milenar judaica, nem sempre 
compatíveis com suas aspirações a uma posição de destaque e de prestígio 
na sociedade adotiva. 

As novas gerações de judeus mineiros, aqui nascidos e educados, 
estão perfeitamente adaptadas e integradas à sociedade ambiente, não sendo 
possível distingui-los de seus pares não judeus por seus modos de vestir, 
falar, agir ou comportar-se nas diferentes situações sociais. Em 
consequência, surge crescentemente a indagação entre os próprios judeus, 
sobre a identidade judaica, ou seja, “o que é um judeu?”. 
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Neste trabalho, propomo-nos a responder a pergunta “quem é 
judeu?” com uma definição das mais amplas “aquele que assim se 
considere” e, portanto, que aja e se comporte como tal, a partir dessa auto-
definição. 

Isso não responde, todavia, à primeira indagação sobre as 
características comuns, pelas quais os membros do grupo judeu se sentem 
solidários e, paradoxalmente, mutuamente relacionados. Ressalta-se a 
dificuldade em encontrar o denominador comum para um grupo que 
representa tantas variações em seu comportamento religioso, em sua 
estratificação sócio-econômica, em sua bagagem cultural e em sua 
orientação ideológico-política. 

Assim, aos que se consideram judeus, membros de um grupo 
religioso, aos que enfatizam a ideia nacional de um povo, aos que gostariam 
de perpetuar a cultura judaica, em seu conteúdo predominante ético, e aos 
que aceleram a ideia do povo eleito ou da comunidade de destino, devem 
ser acrescentado os que PÓVOA (2001), denomina de Judeus de Bolso e 
Judeus Gastronômicos, ou seja, os que contribuem para as diferentes 
finalidades filantrópicas e comunitárias ou, ainda, alimentam-se com 
especiarias típicas e sentem-se em perfeita harmonia com sua consciência 
de judeus. Ademais, conforme acrescenta o mesmo autor, existem muitos 
judeus que, embora se identifiquem como tais, não se preocupam em 
absoluto com qualquer procedimento judaico. 

Outra abordagem na discussão do conceito de identificação “grupal” 
é o de marginalidade, empregado por SARTRE (1966), concebido como 
homem marginal, ou seja, o indivíduo vive e interage em duas sociedades, 
existindo incompatibilidades que tornam seu ajustamento difícil e 
problemático, sabendo que não se sente plenamente em casa ou pertencendo 
a qualquer um dos dois grupos. As causas desta situação precária podem 
residir no fracasso dos esforços no sentido de ser aceito pela sociedade 
ambiente, que, por sua vez, constrói barreira à assimilação cultural desse 
indivíduo. 

Como, então, identificar os judeus mineiros, particularmente, em 
Uberlândia? 

Como se explica, então, o incontestável fato de que – embora numa 
sociedade aberta, em que se processam constantemente o caldeamento e a 
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integração de imigrantes e de seus descendentes, sejam eles portugueses, 
espanhóis, sírios ou italianos – os judeus prefiram e consigam manter-se 
mais coesos e insistam em sua identidade distinta, em vez de se 
confundirem entre a população em geral? Em segundo lugar, não se 
identificando mais plenamente por meio das práticas das leis religiosas e, 
muito menos ainda, pelo alinhamento a determinadas ideias ou ideologias 
nacionalistas, como se apresenta de fato a identificação do indivíduo judeu 
com seus pares e com seu grupo? 

Para CLAVAL (1999) a dificuldade essencial, que encontramos ao 
analisar as diferentes formas de identificação, reside na falta de estudos e 
dados empíricos que acompanhem a própria evolução social e cultural da 
comunidade. O número relativamente reduzido de estudos realizados entre 
judeus brasileiros é significativo, tendo em vista a proporção dos estudiosos 
e professores universitários de descendência judaica que atuam nas ciências 
sociais e a importância do tema na sociedade pluralista e etnicamente 
heterogênea, tal como são, a extrema sensibilidade do grupo, que receia a 
revelação da vida judaica aos não judeus, em consequência, de estudos e 
pesquisas, especialmente numa sociedade na qual o “ethos” geral é de 
aculturação e integração. 

A continuação dos esforços iniciados recentemente, todavia, afigura-
se como indispensável para um melhor conhecimento dos processos 
psicossociais no seio desse grupo minoritário, bem como para a orientação 
e fundamentação científica dos diferentes programas educacionais e 
culturais na própria comunidade, que visam fortalecer e expandir a 
identidade e a solidariedade dos judeus com a sua comunidade, assim como 
o cumprimento dos deveres como judeus ao Ishuv. 

4. Os judeus em Uberlândia: depoimentos 

Segundo SOARES (1995), a região do Triângulo Mineiro possui uma 
formação histórica específica, possuindo identidade social, cultural e 
econômica, que se materializou regionalista, isolando-se, portanto, do resto 
do Estado de Minas Gerais. 

O Triângulo Mineiro passou por algumas tentativas de separação 
político-econômica do Estado de Minas Gerais, porém, todas sem sucesso. 
Tais tentativas de busca da própria identidade e do caráter do “triangulino” 
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sempre procuraram investimentos do governo do Estado de Minas Gerais 
na região “mesopotâmica”, uma das áreas com maior desenvolvimento 
técnico-científico, financeiro, agroindustrial, populacional e urbano de 
Minas Gerais. 

A forma singular da região do Triângulo ganha destaque no mapa do 
Estado de Minas Gerais, e mesmo no do Brasil, pois apresenta uma riqueza 
hídrica, tanto superficial quanto subterrânea, situando-se estrategicamente 
na porção “central do Brasil”, posição geográfica que se tornou um 
caminho para o interior do país. 

A ocupação desta região a oeste do estado remonta ao século XVII, 
quando fazia parte do caminho de mineradores, garimpeiros e tropeiros. 
Porém a sua real ocupação ocorreu no final do século XVIII, quando os 
bandeirantes paulistas cruzaram essas terras rumo à Província de Goiás, em 
busca de riquezas minerais. 

Com o passar dos anos e com as contínuas explorações, as riquezas 
diminuíram, dificultando as atividades mineradoras e forçando o retorno de 
muitos para suas terras de origem, então, em busca de novos garimpos. 
Mais tarde, em terras que foram vendidas ou abandonadas, fundaram-se 
vilas que, na atualidade, constituem cidades importantes, tais como 
Patrocínio, Araxá e Araguari. 

No início do século XIX, surgiram novas concessões de terras, o que 
originou novas vilas, entre elas, Uberlândia e Uberaba, que posteriormente 
se transformaram em cidades-pólo do Triângulo Mineiro. 

Uberaba despontou como o principal núcleo urbano da região 
(1827/59), sendo que, em 1889, a cidade recebeu a Companhia Mogiana de 
Estrada de Ferro, que foi complementada até Uberlândia e Araguari, no 
final do século XIX, permitindo, assim, que essas cidades vendessem seus 
produtos diretamente para o Estado e para a cidade de São Paulo. Para 
SOARES (1995), é nesse momento que a região se inseriu na economia 
estadual e nacional. Suas articulações com São Paulo foram consolidadas e 
ampliadas pela citada estrada ferroviária. Essa ligação permitiu aos 
mascates portugueses, espanhóis, italianos, árabes e judeus (romenos, 
húngaros, bessarábios, etc) começarem a viajar pelo interior dos Estados de 
São Paulo e de Minas Gerais (neste, até Araguari). Muitos saíam da capital 
paulista distribuindo produtos e vendendo-os na base da confiança e da 
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famosa “caderneta de vender fiado”, no interior desses Estados, nas várias 
estações ferroviárias. No retorno à cidade de São Paulo, recolhiam o 
dinheiro e as mercadorias que não haviam sido vendidas, acertando, assim, 
as vendas registradas nas “cadernetas”. 

As cidades mais estruturadas do Triângulo Mineiro eram Uberaba e 
Araguari, que rapidamente se beneficiavam com a Mogiana: a primeira 
poderia escoar a produção pecuária pelo interior de São Paulo até o porto de 
Santos; a segunda, por sua vez, influenciava a comercialização agrícola 
com o Estado de Goiás, forçando-o a utilizar a ferrovia como a única 
medida segura de transporte rápido e eficaz na região e a única maneira 
prática de se chegar aos grandes centros consumidores do Sudeste 
brasileiro. 

Foi nesse contexto que o Triângulo Mineiro começou a destacar-se 
como pólo fornecedor de cereais e de outras atividades agropecuárias. 

Três cidades do Triângulo Mineiro beneficiaram-se com a ordem 
econômica em vigor até o final dos anos 1930: Araguari, Uberaba e 
Uberlândia. 

Araguari tornou-se um entreposto de cereais, mas não só, pois 
diversificou-se economicamente exportando cereais e produtos lácteos, 
beneficiando grãos e industrializando-se; com isso, manteve o domínio 
sobre o Sudeste Goiano durante anos. 

Segundo SOARES (1995), Uberlândia, atualmente, apresenta-se 
como o mais importante atacadista do país e da América Latina. 
Incorporou-se como uma cidade distribuidora de alimentos e outros gêneros 
comerciais no início dos anos 1970. Pode-se afirmar que a construção de 
Brasília, a Capital Federal, nos anos 50, facilitou o desenvolvimento das 
empresas responsáveis pela distribuição e circulação de mercadorias. As 
mudanças, entre os anos de 1940 e 1980, registraram elevadas taxas de 
desenvolvimento industrial, econômico, assim como alterações no 
comportamento e na composição demográfica e social de Uberlândia, que 
passou a destacar-se como um dos maiores pólos técnico-científico da 
região do Triângulo Mineiro e do Estado de Minas Gerais. 

Diante da emergência e desenvolvimento de Araguari e Uberlândia, 
Uberaba perdeu a hegemonia comercial de outrora, passando a despontar 
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como um importante centro de produção e comercialização da raça bovina 
zebu. Desenvolveu-se também no setor da indústria alimentícia e de 
laticínios, como queijos e doces, ampliando o mercado de vestuário voltado 
para o consumo agrário, como chapéus, botas e roupas em couro. 

Portanto, os judeus chegaram a Uberlândia na década de 1950, 
vindos de cidades como Cuiabá (MT), Ribeirão Preto e Franca (SP), e 
mesmo do Estado do Rio de Janeiro; migraram motivados pelas 
oportunidades oferecidas pela cidade e pela região. Tratando-se de uma área 
recém-desbravada economicamente, tinha muito a oferecer quanto a 
empregos, ou seja, precisava de ajuda para construir novas ideias 
melhorando os serviços gerais e edificando uma nova infra-estrutura. 

Em pesquisa de campo, segundo PÓVOA (2001), a presença dos 
judeus em Uberlândia remonta ao final do século XIX, quando “caixeiros 
viajantes” passaram pela cidade comercializando produtos importados, 
através da estrada férrea da Mogiana. Esses judeus deixaram registrados 
seus nomes em livros de hotéis e da Loja Maçônica Luz e Caridade. 
Segundo o referido pesquisador, os judeus não se identificavam como 
“judeus”, mas como imigrantes, mascates, maçons, gringos e aventureiros, 
que buscavam no Brasil a sorte perdida na terra natal, assim como uma 
melhor qualidade de vida, para que, um dia, pudessem retornar a sua terra 
de origem. 

Uberlândia abrigou alguns judeus, que diferentemente de outros 
locais que abrigavam famílias ou comunidades imigrantes, aqui se 
instalaram, casaram-se e constituíram famílias. Os casamentos mistos 
tornaram-se comuns. Mas o que levou esses judeus a habitarem uma região 
tão distante dos centros comunitários judaicos? 

Conforme vimos anteriormente, os judeus tiveram que assimilar da 
sociedade adotiva costumes à sua tradição, para que pudessem, de certa 
forma, viver “normalmente”, sem choques culturais. 

4.1 Dra. Laura Helman e seu filho Caio de Freitas Azevedo 

Na entrevista de Caio de Freitas Azevedo (quarta geração), filho da 
Dra. Laura Helman, com idade de quinze anos, é perceptível que o moço 
tem pouca relação com o judaísmo, assimilando pouco da cultura judaica, 
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apesar de ser filho de ventre judeu. Em primeiro lugar, o rapaz é fruto de 
um casamento misto; segundo, foi criado longe da comunidade, tendo 
contato apenas nas festividades familiares; terceiro, o contato com pessoas 
judaicas é ínfimo; quarto assimilou a cultura mineira tradicional. De acordo 
com a sua mãe, a Dra. Laura Helman, Caio não leva o nome Helman porque 
ela não dava muita importância, na época de seu nascimento, para o 
judaísmo e porque o pai se opôs. Caio não é circuncidado, pois o pai 
também não o queria, também não fez o Bar Mitsvá e não tem interesse em 
fazer. A Dra. Laura Helman, como médica cirurgiã pediatra, opina que o 
Brith Milá é uma “agressão” ao recém nascido, podendo deixar marcas, já 
que “a cirurgia só deve ocorrer quando medicamente necessitar de uma 
cirurgia de fimose[...](que) é a forma correta e mais sem perigo de evitar 
infecção, sendo assim, torna-se mais higiênico e seguro para o bebê”. 
Quebra-se, pois, a tradição da circuncisão realizada na sinagoga. Porém, 
deixa bem claro: “Se ele quiser o judaísmo não há problema, pois algo 
escolhido é muito melhor”. A princípio a família da Dra. Laura Helman 
reagiu um pouco negativamente quanto a sua decisão de casar-se com um 
goy e, depois por não ter circuncidado o filho, mas, por fim, acabou 
aceitando tais fatos. Laura Helman chegou a Uberlândia em 1985, após dois 
anos de casada com seu ex-marido goy, que é de Uberlândia e que, 
igualmente, é médico (cirurgião vascular) e o pai de Caio. Antes, moravam 
na cidade do Rio de Janeiro, mudando-se porque o sogro da Dra. Laura 
Helman dividiu a fazenda entre os filhos; seu marido, que fizera um acordo 
com os irmãos, que tomavam conta de suas terras, constatou que não estava 
dando certo e, então, resolveu prestar um concurso para trabalhar como 
médico residente no Hospital das Clínicas da UFU, assim retornaram a 
Uberlândia. Como ambos são médicos, tentaram e conseguiram ministrar 
aulas na faculdade de Medicina da UFU, como também trabalhar em 
hospitais particulares no final dos anos 80. Com a separação do casal, 
depois de oito anos de casamento, Caio ficou com a mãe, continuando os 
dois a morar em Uberlândia. 

Caio diz que o fato de a mãe ser judia não faz a menor diferença, e 
acrescenta que seu pai é ateu. Ele não se envolve nem mesmo nas questões 
judaicas, apenas participa “numa boa” de eventos judaicos, quando 
convidado pela comunidade frequentada pelos seus parentes, em visita à 
casa dos avós, no Rio de Janeiro. Não tem vontade de seguir o ritual, que 
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acha muito “complicado”, mas acompanha, sempre que pode, os tios, tias e 
amigos israelitas da família no Rio, em data especial. A herança acaba aí. 

Laura Helman diz: 

Ser judeu é muito difícil em um país tão vasto (...) compreendi que o 
judaísmo a gente não escolhe, né? É algo muito forte, por mais que 
você é judeu já ficam [...]já advertem, desde a absoluta provação de 
achar que é um povo inteligente, próspero, até reações de racismo e 
de negativismo. 

Laura afirma, ainda, que já sofreu com preconceitos antissemitas, e 
que muitos ignoram o que é “ser judeu”. Quando diz que é judia muitos 
perguntam se ela é brasileira, não entendem que “ser judeu” é religião, e já 
perguntaram se ela usa véu cobrindo o rosto e a cabeça, confundindo-a com 
uma muçulmana, e dizendo que “os judeus que mataram Jesus, etc.”. Tudo 
isso Laura Helman considera que é pura ignorância, falta de conhecimento 
e cultura geral. 

Perguntamos à Laura se ela teria vontade de entrar em contato com 
outros judeus de Uberlândia. Sua resposta foi: 

Depende, depende, antes de manter o contato com as pessoas, têm 
que ser boas pessoas e não necessariamente tem que ser judeu, para 
mim não é isto que conta, ser judeu ou não! Não adianta ser um judeu 
chato, pedante, arrogante, mas se for uma pessoa agradável, claro. A 
coisa não é ser judeu ou não! É a pessoa é que vale, né? 

Sobre as datas comemorativas do judaísmo, afirmou que não deixa de 
trabalhar para cumprir certos dias, e diz que não faz jejum há muitos anos. 
Quando voltou de Israel, estava mais envolvida com o judaísmo, mas, com 
a mudança para Uberlândia, essa relação esfriou. Também não segue 
nenhum preceito em casa, mesmo na casa de seus pais (no Rio de Janeiro) 
comemoram-se apenas datas essencialmente importantes. 

4.2 Professora Geni Doubles 

Na entrevista com a Professora Geni Doubles, podemos sentir que as 
dificuldades em se aceitar um judeu na sociedade não estão apenas na 
comunidade gentia, mas também na comunidade judaica. Afinal, haveria 
um racismo interno por parte dos israelitas? A professora Geni Doubles 
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principiou seu depoimento revelando a origem de seus pais, que eram da 
Europa Centro Oriental, de países diferentes. A chegada de seus pais deu-se 
via porto de Santos, de onde seus pais foram diretamente para o Mato 
Grosso, Cuiabá, onde tinha irmãos. Trouxe pouco dinheiro, pois o seu avô, 
na Romênia, era fruticultor e, produzindo para exportação, morava em uma 
chácara na zona rural da cidade de Siclesvitch, não possuindo avantajados 
recursos financeiros. 

Seu pai trouxe consigo da Europa algumas mercadorias (meias, 
gravatas, camisas, cintos etc), que foram sendo vendidas no interior do país. 
As viagens eram transitadas em veículos do tipo jardineiras, porque, no 
Mato Grosso, naquela época, não existiam ferrovias. Rapidamente, as 
atividades comerciais apresentaram um bom resultado, e seu pai passou a 
ser caixeiro-viajante. 

Com o trabalho, logo o pai da professora Geni Doubles desenvolveu 
e aperfeiçoou o domínio da língua portuguesa. 

Passados seis anos, quando estava com a vida mais organizada, 
migrou para São Paulo, continuou a trabalhar como autônomo, 
comercializando vinhos, nozes, castanhas e iguarias finas vindas de países 
europeus. Nessa época, conheceu a futura esposa, que viria a ser a mãe da 
Geni, filha de um tipógrafo, que tinha outros quatro filhos, e acabaram por 
se casar em 1931. Desse casamento, nasceu, em 1932, uma única filha, 
Geni Doubles. 

A família morou em São Paulo até 1938. Em 1935, o avô materno de 
Geni faleceu. Um dos seus tios veio para Uberlândia no ano seguinte, pois o 
seu ramo era vidraçaria e materiais de construção. Vendo que os negócios 
estavam bons, seu tio se animou e convidou o pai da professora para vir 
também para Uberlândia, uma vez que, com a morte do avô, a papelaria e a 
tipografia foram vendidas. Viveram um ano na cidade de Araguari, e, no 
final de 1939, mudaram-se para Uberlândia. Por que mudar de cidade? 
Porque seu pai não se adaptou muito bem ao ramo da construção civil e, em 
Uberlândia, teve a oportunidade de montar um bar e restaurante no 
Uberlândia Clube, que funcionava em uma das esquinas da Praça Tubal 
Vilela, onde hoje é um estacionamento. Na verdade, seu pai arrendara o 
restaurante e o bar do Uberlândia Clube, que era um clube de elite. Essa 
elite contava com judeus residentes na cidade que, com o passar dos anos e 
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o crescimento dos filhos mudaram-se para São Paulo para que os jovens se 
casassem com judeus. Posterior- mente, o estabelecimento de seu pai 
transformou-se no Ponto Chic Bar e Restaurante. 

Durante certo período, a professora Geni foi estudar em São Paulo. 
Nessa fase de sua vida, ela diz que muitos dos parentes eram contra seu 
namoro com um goy, que conhecera em Uberlândia. A crise teve início com 
a família da mãe, que fez total oposição; a família do pai não se opôs, mas 
também não fez força para que se realizassem as núpcias. Seu pai não era 
muito ligado à comunidade, participando dos eventos e preceitos judaicos 
apenas quando a mãe de Geni era viva e frequentava a sinagoga e lugares 
judaicos, em São Paulo. A permanência de seu pai no interior do país 
contribuiu para esse afastamento, da comunidade israelita. 

Para que a filha não terminasse por adentrar profissionalmente no 
ramo comercial, o pai a enviou para São Paulo para fazer um curso superior 
e tratar de ser uma profissional liberal, mas também com a tática intenção 
de que conhecesse alguém da comunidade judaica para que se casasse 
dentro dos preceitos judaicos. Ela diz que “Não ficou uma coisa muito 
objetiva, na época, mas ficou praticamente estabelecida”. O pai julgava que, 
com sua permanência em São Paulo, ela estaria preparando-se para reviver 
as origens e estabelecer vínculos com novas pessoas e com a comunidade 
em geral, resgatando os preceitos e a observância judaicos. Ela afirma que 
não teve ambiente para isto no Triângulo Mineiro: “em Uberlândia não 
tinha nenhuma comunidade e parece que nem vai ter”. 

Depois de muita pressão dos parentes para que observasse os 
preceitos judaicos, ela adoeceu e retornou a Uberlândia por vontade de seu 
pai. Finalmente, casou-se em janeiro de 1954 com o Sr. Carlos Corrêa, um 
goy estudante de medicina, natural de São Carlos – SP. Uma vez casados, 
mudaram-se para Bauru – SP, onde tiveram três filhos; nenhum deles segue 
os preceitos judaicos, nem passou por nenhum processo judaico. Em 1959, 
restabeleceu os laços com seus parentes maternos, que, por fim, aceitaram 
seu casamento com um não judeu. 

Seu casamento realizou-se de “forma espírita”; ainda hoje, Geni é 
espírita. Também seus filhos seguem a doutrina espírita e continuam 
praticando o espiritismo, constituindo uma família kardecista. Mesmo 
assim, são sempre convidados para as festas judaicas pelos primos. Hoje 
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Geni fala como se nunca tivesse pertencido ao judaísmo, sendo apenas uma 
espectadora e admiradora da força e persistência do povo judeu. 

5. Considerações finais 

A comunidade judaica mineira formou-se e desenvolveu-se em uma 
época de profundas transformações e eventos, que marcaram tanto a vida 
brasileira quanto a vida judaica e as gerações que deles participaram. As 
migrações, em consequência da Primeira Guerra Mundial, seguidas da crise 
e depressão econômicas na Europa, em cujas trilhas ascenderam os poderes 
nazista e fascista na Alemanha e na Itália, respectivamente, prenunciou a 
maior catástrofe que jamais se abatera sobre os judeus. 

Finda a Segunda Guerra, mais de seis milhões tinham perecido nos 
fornos crematórios e nos campos de concentração, e centenas de milhares 
de sobreviventes, traumatizados até o âmago de suas existências e 
personalidades espalhadas e separadas de seus familiares, procuravam sair 
da Europa, que havia se tornado um vasto cemitério. Sob o impacto causado 
pelos horrores nazistas e a pressão da opinião pública mundial, em 1947, foi 
votada pela Assembleia Geral das Nações Unida a Partilha da Palestina e, 
poucos meses depois, declarada a independência do Estado de Israel (1948). 

Apesar do impacto profundo causado pela criação do lar nacional na 
terra de seus antepassados, a quase totalidade dos judeus das comunidades 
judaicas do mundo, residentes e integrados nas sociedades ocidentais, 
permanece em seus países. 

Nas sociedades ocidentais, em que vivem grandes comunidades 
judaicas, a orientação geral tem sido, embora nem sempre claramente 
definida, integração plena e participação ativa em todos os setores da vida 
econômica e cultural, sem chegar, porém, à assimilação completa. 

Após o alinhamento dos padrões e valores tradicionais do judaísmo, 
provocado pelas novas atividades econômicas e o status social mais 
elevado, que é atributo da maioria da população judaica mineira e manifesto 
no seu estilo de vida, no padrão residencial, na educação sofisticada dos 
filhos e nas formas de lazer e de vida cultural de adultos e jovens, pode-se 
questionar o que teria sobrado do patrimônio cultural milenar pelo qual é 
relativamente fácil identificar o judeu e sua cultura peculiar. Em outras 



219 
 

palavras, quais são as perspectivas dos judeus residentes na cidade 
Uberlândia? 

Com o desvanecimento do componente religião-tradição e a 
crescente integração nas sociedades adotivas, é lícito indagar se pode haver 
cultura judaica específica em países como o Brasil, e se respondida 
afirmativamente, quais seriam o conteúdo e os métodos adequados para 
transmiti-los às gerações futuras? 

As previsões tornam-se ainda mais complexas no Triângulo Mineiro, 
pois conforme nossa pesquisa, não há uma comunidade judaica em 
Uberlândia. Aliás, não podemos nem mesmo falar na existência de uma 
congregação de judeus nesta cidade. 

Recolher depoimentos dos judeus revelou evidências de que podem, 
sim, viver sem constituir uma comunidade, porque vivem o judaísmo à sua 
maneira. Esses relatos mostraram a verdadeira face do judaísmo no 
Triângulo Mineiro. 

A memória do entrevistado pode ser a memória de muitos, pois uma 
lembrança guardada tem sempre a necessidade de se apoiar na dos demais, 
ou seja, é contextualizada. É nesse sentido que os depoimentos coletados 
deste trabalho reportam-se constantemente ao grupo maior de que os 
entrevistados fizeram ou fazem parte, pois remontam às origens. Algumas 
recordações estão cheias de lacunas, de reticências que, às vezes, revelam 
mais do que pode ser traduzido pelas palavras. Muitas outras informações 
foram prudentemente escondidas, sejam por seu caráter polêmico, ou ainda 
pela capacidade de interferir na vida dos descendentes. De qualquer 
maneira, nosso trabalho restringiu-se ao que foi lembrado, isto é, àquilo que 
foi escolhido para ser contado... 

A primeira geração sofreu toda a sorte de privações e dificuldades. 
Mesmo assim, fez de tudo para fornecer e criar uma vida cultural para si e 
seus descendentes. Ao mesmo tempo em que criava bases institucionais 
para uma hipotética comunidade, (re) construía sua vida, criava sua família 
e envolvia-se em discussões sobre os grandes temas que povoam o 
imaginário judaico. Mas viviam duas realidades, a judaica, em casa, e a 
laica, na rua, independentes entre si, o que mostra a ambivalência cultural. 
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É inegável que houve integração dos judeus em Uberlândia. Esta 
cidade nunca possuiu um gueto ou um bairro específico de judeu, mesmo 
porque o seu número é ínfimo. A ligação com os grandes centros urbanos 
do país e especificamente com Belo Horizonte não atraiu judeus que fossem 
numericamente suficientes para formar uma comunidade. Porém, a vida 
comunitária é um preceito básico do judaísmo. Então, os depoimentos dos 
judeus em Uberlândia indicam um desacordo fundamental em relação à 
regra geral do judaísmo. Pode-se acrescentar que eles não são judeus? O 
que é ser judeu, então? É imprescindível que se forme uma congregação 
com no mínimo 10 homens para a celebração dos ritos básicos da vida 
judaica, como a circuncisão, o Bar Mitsvá, o casamento e o enterro. 

Os judeus dedicaram-se às atividades liberais que envolvem tecnologias, 
fazem parte da elite local e contribuem para o desenvolvimento do Triângulo 
Mineiro. Essa integração entre judeus e a comunidade adotiva ocorreu sem 
muitos obstáculos. É interessante notar que, enquanto o judeu procurava integrar-
se ao seu novo mundo, construía obras tanto institucionais quanto privadas, e 
algumas beneficentes como colaboração para a sociedade que o acolheu. 

O integrante judeu, de certa forma, sempre esteve entre a ambivalência 
dos mundos, o adotivo e o seu. Sempre procurou manter em equilíbrio os dois 
mundos que criou. Embora sentindo na pele a realidade diferente, sua 
identidade sempre está presente, mesmo quando a essência do “ser judeu” está 
ausente. 

Os depoimentos comprovam que os judeus de Uberlândia vivem 
como indivíduos e conhecem as obrigações de como “ser um bom judeu”, 
tanto para si, como para a sua família. O mundo moderno passa por 
transformações, e o judaísmo tem que acompanhar essas transformações 
para não se perder no tempo e espaço. 

O valor do judeu para a sociedade que o acolheu é algo de suma 
importância: os entrevistados atuam em áreas de elevada tecnologia e 
conhecimento em Uberlândia. O judeu desempenha o papel de cidadão 
brasileiro, porém preserva a sua identidade. 

 
Carlos Alberto Póvoa 

Doutorando em Geografia Humana e pesquisador do LABOPLAN –  
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – USP 
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