
 O Instituto Histórico Israelita Mineiro apresenta neste boletim especial os resultados da pesquisa "Espaço Urbano de Belo 

Horizonte: Ocupação e contribuição da comunidade judaica em sua formação", projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura de Belo Horizonte. 

 Esta pesquisa foi executada pelo professor Carlos Alberto Póvoa (Geografia - UFTM) juntamente com a estagiária Gislaine 

Gonçalves Dias Pinto (História - UFMG). A pesquisa foi realizada ao longo de 17 meses e buscou através de entrevistas com membros 

da comunidade judaica e documentação encontrada nos arquivos do IHIM, do Arquivo Público Mineiro e Arquivo Público da Cidade 

de Belo Horizonte, geografizar a ocupação dos judeus na Capital mineira. 

 Importante ressaltar que os dados referentes à distribuição domiciliar da comunidade judaica foram obtidos por meio de uma 

lista de sócios da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, através da qual foram elaborados os mapas aqui apresentados. 

Edição Especial 

“Espaço Urbano de Belo Horizonte: Ocupação e contribuição da comunidade 

judaica em sua formação” 

 O movimento imigratório judaico da cidade de Belo 

Horizonte coincidiu com sua mudança espacial – urbana —, ou 

seja, quando as estruturas produtivas transformavam e construí-

ram um local tipicamente provinciano em uma capital.  A popu-

lação crescia gradativamente e, com ela, as infraestruturas, que 

permitiram a dinamização do espaço urbano (no final do século 

XIX e início do século XX) e a sua materialização de forma orga-

nizada e elaborada.   

 A imigração judaica para Belo Horizonte se deu de 

forma singular das demais cidades brasileiras, pois ocorreu por 

questões de tratamento para a saúde respiratória. Há que se res-

saltar que algumas famílias decidiram mudar-se para Belo Hori-

zonte e saírem de centros judaicos já estabelecidos, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, para tentarem uma vida econômica mais 
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próspera na Capital mineira, recém construída e fundada.  

  A comunidade judaica atingiu não somente uma ascensão 

econômica e cultural, mas também conseguiu “delimitar-se na 

possibilidade de se construir um espaço próprio, que tivesse as 

suas características”. Em Belo Horizonte nem sempre é perceptí-

vel, de imediato, na paisagem urbana a presença desta comunida-

de.   

  Os judeus que migraram para Belo Horizonte eram de 

diferentes origens. Por serem díspares e inicialmente oriundos de 

diferentes pontos do continente Europeu, Africano e mesmo do 

Oriente Médio, a cultura destes imigrantes era permeada por expe-

riências radicalmente diferentes e que deu à comunidade judaica 

de Belo Horizonte aspectos singulares em sua formação.  

 Quando os judeus iniciaram a territorialização em Belo 

Horizonte ocuparam principalmente o bairro Carlos Prates e o 

Centro (em especial a Rua dos Caetés e Avenida do Comércio - 

atualmente Av. Santos Dumont), tal como pode ser observado no 

mapa ao lado referente aos anos de 1926 a 1941. 

 Um dos primeiros judeus a chegar a Belo Horizonte foi o 

comerciante Arthur Haas, que por aqui erigiu seu comércio antes 

mesmo do início da construção da Capital. Arthur Haas edificou 

sua loja de material de construção, chamada “A Constructora”, à 

Rua do Rosário, hoje Rua dos Timbiras, antes mesmo que Comis-

são Construtora da Nova Capital de Minas Gerais, se fixasse no 

antigo Arraial Del Rey. Posteriormente Arthur Haas adquiriu ou-

tros loteamentos e estabeleceu outros comércios por Belo Horizon-

te, um destes localizava-se à Avenida Afonso Pena, esquina com a 

Rua da Bahia. (continua pág.) 



rábia e Alemanha; os sefaradim provinham 
da Turquia, Portugal, Espanha, Grécia e do 
Oriente Médio (incluindo o Norte da Áfri-
ca). Sabe-se que, em sua maioria, ambos 
eram provenientes das classes trabalhado-
ras. Os sefaradim eram mais religiosos e 
tradicionalistas, enquanto os askenazim 
eram progressistas, atuavam mais na esfera 
política e cultural. O que se observa, então, 
é que havia uma cisão entre os imigrantes 
judeus que se dividiram  entre Progressis-
tas e Sionistas.  

Percebe-se que no trato geográfi-
co, já havia uma prática territorialista entre 
os dois grupos que se dividiram na mesma 
época em clubes, instituições e sinagogas. 
Outro exemplo dessa cisão refere-se à 
Fundação da União Israelita de Belo Hori-
zonte (1922), onde o processo de territoria-
lidade era fortemente revisto dentro de um 
mesmo espaço institucional – os sefaradim 
possuíam uma sala separada dos ashkena-
zim, na qual realizavam suas rezas e servi-
ços religiosos.  

Os imigrantes judeus recém-
chegados à capital mineira atuaram primei-
ramente como prestamistas e/ou clientel-

chik (vendedores de porta em porta). Dedi-
caram-se ao comércio e, alguns, consegui-
ram firmar seus negócios enquanto outros 
que chegavam ainda permaneciam com as 
práticas de mascates ou ambulantes 
(viajantes).  

No que se refere à vida religiosa 
e comunitária havia locais em que os ju-
deus se reuniam, tais como a propriedade 
de José Persiano à Av. do Comércio, a 
propriedade de Marcos Somberg à Av. 
Paraná, e outra à Rua Espírito Santo, 224.  

Posteriormente a comunidade 
judaica criou clubes e sinagogas, onde 
também foram instaladas as escolas. 

Entre a Primeira Guerra Mundial 
e a Segunda Guerra Mundial ocorreu a 
chegada à Belo Horizonte de dois grupos 
de imigrantes judeus – os ashkenazim e os 
sefaradim. Os ashkenazim eram oriundos 
da Europa Oriental, principalmente da 
Polônia, Romênia, Rússia, Ucrânia, Bessa-
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Rua do Rosário. Fonte: APM.  
Autor desconhecido, s/d. 

Avenida Afonso Pena. Acervo Família Haas. 
Autor desconhecido, s/d. 

Local da antiga Sede da UIBH na década 
de 1920. Rua Guajajaras. Foto: Gislaine 
Gonçalves, 2013. 

Avenida Afonso Pena, 1568. Local da 
antiga sede da UIBH de 1928 a 1960. Foto: 
Gislaine Gonçalves, 2013. 

Rua Espírito Santo. Provável local da sina-
goga do número 224. Foto: Gislaine Gonçal-
ves, 2013. 



A cada novo período a comunida-
de judaica se impunha espacialmente e 
revelava-se apta às mudanças de novos 
sistemas de ações. Segundo registros docu-
mentais, por volta dos anos 1930 e 1940, o 
centro da Capital mineira apresentava um 
novo contorno econômico. Novas técnicas 
e ações surgiam com o desenvolvimento 
do uso territorial e sobre a rápida transfor-
mação do meio urbano local. Exemplo 
disto é o surgimento dos comércios ataca-
distas e varejistas, na pluralidade de produ-
tos oferecidos que atendiam aos mais dis-
tintos serviços assim como uma gama de 
produtos. Surgiram empresas que trabalha-
vam com diversificação de importados de 
boa qualidade, de materiais finos e caros 

vindos da Europa e do Oriente Médio. 
Contudo,  havia também aqueles que co-
mercializarem produtos mais baratos, pro-
duzidos nacionalmente. Isso colocou os 
judeus como referência na atividade co-
mercial e empresarial. 

Com a prosperidade e ampliação 
das atividades econômicas e comerciais os 
judeus migraram-se para bairros mais va-
lorizados economicamente, com menor 
fluxo comercial, que possuíam melhores 
infraestruturas, construções mais modernas 
e funcionais. Mostrava-se neste momento 
a confirmação  de um novo desenho espa-
cial dos judeus para a cidade de Belo Hori-
zonte. Contudo, havia ainda a necessidade 
de se firmar um novo lugar judaico, já que 

neste momento este “novo” território en-
contrava-se ocupado por uma sociedade 
não judaica, semelhante aos primeiros 
períodos de ocupação do Carlos Prates e 
do Centro. 

 A expansão comercial e residencial  
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Local da antiga Casa Capital Mineira. 
Avenida Afonso Pena, 1120. Foto: Gislaine Gonçalves, 2013. 

Local da Antiga Galeria Futurista. Rua dos 
Caetés. Foto: Gislaine Gonçalves, 2013 

 Neste período observa-se também uma modificação do território no que se refere ao comércio dos judeus de Belo Horizonte, 

como pode ser constatado no mapa abaixo.  

 Alguns estabelecimentos comerciais recebiam os nome e/ou sobrenomes de seus proprietários, como a loja do senhor Pitchon, 

o que chamava a atenção para a origem judaica de seu proprietário. 

Local da Antiga Siberian Modas. Avenida 
Afonso Pena. Foto: Gislaine Gonçalves, 2013 



 

A cada ascensão social da comunidade judaica belo-horizontina, ela se deslocava para outros bairros ainda mais infra-
estruturados e  valorizados. A migração na década de 1970 direcionou-se para os bairros da Zona Sul da Capital, como Funcionários, 
Savassi, Lourdes, Sto. Agostinho, Gutierrez, Sion, Anchieta, Serra, Mangabeiras e Belvedere.  

Entende-se que de um lado a paisagem urbana se transformou para a adap-
tação das novas necessidades técnicas da comunidade judaica, por outro lado, a 
paisagem se tornou testemunha de um passado material e histórico, pois, a comuni-
dade evolui no tempo, assim como o espaço se transformou compondo outra paisa-
gem que refletisse a realidade cultural, religiosa e técnica. 

Para cada lugar de inserção dos judeus na cidade de Belo Horizonte houve 
ajustes nas suas intencionalidades possibilitando a uma porção no espaço a caracte-
rização de sua identidade e a identificação da sua presença na construção do “seu 
lugar”. A paisagem que os judeus constituíram alterou-se continuamente para poder 
acompanhar as transformações da comunidade em relação ao seu tempo. A socieda-
de é atual, mas, a paisagem pelas suas formas é composta de identificação de hoje e 
do passado. 

Ao caminharmos pela Capital mineira vemos vários vestígios que comuni-
dade judaica deixou por onde passou. Seja uma Estrela de Davi numa calçada ou no 
nome de uma rua, os judeus deixaram seus rastros, fazendo-nos lembrar do quanto 
foram atuantes para a ocupação e o desenvolvimento de Belo Horizonte. 

Ao longo da pesquisa tivemos 
dificuldades em encontrar dados que se refe-
rissem ao período de 1970 até os anos 2000. 
Desta forma, foi necessário um salto temporal 
para a confecção dos mapas. Assim, o que se 
apresenta abaixo é o mapa referente a ocupa-
ção atual da comunidade judaica, sendo que o 
mapa referente aos anos 2000 não se diferente 
muito do abaixo exposto.  

Prédio Rede Mineira de Viação – Estação 
Central. Foto: Gislaine Gonçalves, 2013  
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Rua Pernambuco, 326.  

Funcionários. Belo 

Horizonte/MG 

Telefax: 31-3226-7848 

Email: ihim@pib.com.br 

O Boletim Informativo é uma iniciativa 

do IHIM para atualizar seus associados 

sobre o que acontece no Instituto. 

Um versão deste Boletim será editada no 

site.  

Presidente: Jacques Ernest Levy.  

Organização e edição: Gislaine Gonçal-

ves Dias Pinto (História—UFMG) 

Vânia Soares Rodrigues (Bibliotecária 

do IHIM) 

Vestígios  

Praça Chaim Zac. Bairro Mangabeiras.  
Foto: Gislaine Gonçalves, 2013 


