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Resumo: Este artigo tenta mostrar de forma sucinta a influência cultural que os judeus 
forneceram para o enriquecimento da cultura pernambucana, após terem migrado para o 
Estado. Estas informações foram adquiridas através de pesquisa bibliográfica 
qualitativa, da entrevista com pessoas e da visitação a lugares judeus. Sendo possível 
observar que a principal contribuição cultural judaica para a população pernambucana 
advinda do século XVII permanecendo aos dias atuais, é o comércio e as estratégias que 
eles utilizavam ao desempenhar tal atividade. Utilizando-se do segmento cultural e 
histórico deste contexto, encontramos o turismo que aproveita essa ferramenta para 
resgatar a cultura local. 

  

Palavras-chave: Cultura Judaica, Holandeses em Pernambuco, Turismo Cultural. 

 

1. Introdução 

Segundo o Ministério do Turismo, a relação entre turismo e cultura é intrínseca. 

Desde os primeiros deslocamentos tendo a cultura como motivação principal, em 

meados do século XVIII, nas viagens denominadas grand tours até a atualidade, as 

preferências e gostos dos turistas alteraram-se. Foram incorporadas novas formas de 

ocupação do tempo livre, principalmente do relacionamento com a cultura dos visitados, 

esse aspecto leva a caracterização do turismo cultural. 

O turismo cultural está relacionado à motivação do turista em vivenciar o 

patrimônio histórico e cultural de determinados grupos e eventos culturais. Esse tipo de 

turismo caracteriza-se pela busca do aprendizado e entendimento do objeto a ser 

visitado.  
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Este artigo é fruto de um primeiro ensaio de alunos da graduação do curso de 

Administração da Universidade Federal de Pernambuco, dentro da disciplina de 

Metodologia de Pesquisa, e se propõe a fazer um estudo qualitativo acerca da 

“influência da cultura judaica na cultura pernambucana durante o período da ocupação 

holandesa em Pernambuco e o seu reflexo no turismo do Estado”. A idéia central 

consiste em analisar e estudar a cultura judaica e sua influência na cultura 

pernambucana, resultante do processo de interação dos Judeus com o ambiente; 

proporcionando um maior conhecimento cultural, de forma que favoreça, assim, o 

segmento turístico do Estado.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Cultura 

Segundo Taylor, o termo cultura é “todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos 

pelo homem como membro de uma sociedade” (1871, p.1). Contribuindo para 

ampliação desse conceito Kroeber (1949) afirma, dentre outros aspectos, que “a cultura, 

mais do que a herança genética determina aspectos do comportamento humano”. 

Analisar o conceito de cultura proporciona uma importante ferramenta para a 

compreensão do tema a ser estudado nessa pesquisa acadêmica, visto que “o homem é o 

resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo 

processo acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas 

numerosas gerações que o antecedem” (LARAIA, 2006, p.45). Tendo isso em vista, a 

cultura de gerações passadas, como o caso dos judeus no Estado de Pernambuco, 

constitui uma forte influência direta no processo de formação da cultura local atual. 

Segundo Celso Furtado (1984) “a formação histórica brasileira tem suas raízes 

no processo de mundialização da civilização européia”. Afirma ainda que “a segunda 

manifestação cultural de grande poder germinativo assume a forma de avanço da 

fronteira geográfica mediante a abertura de linhas de navegação intercontinentais”, 

dessa forma foi possível difundir os costumes, as crenças e tradições desses povos, 

tornando-os, assim, uma só cultura.  

2.2. Contexto Histórico 

No século XVII, na Europa foi significante o avanço da Reforma Protestante em 

diversos países do velho continente. Como forma de promover o turismo pedagógico e 

histórico nas regiões em que eram executadas (às escondidas) tais manifestações 



religiosas, a comunidade judaica atual criou uma rota para a visitação desses locais. 

Anteriormente eles eram utilizados para a perpetuação de sua religião e se encontravam 

abandonados. A Igreja Católica confrontava-se com essa situação estruturando a 

Contra-Reforma. Esta tinha o intuito de reafirmar a doutrina e a fé católica nestes países 

e as pessoas que fossem contrárias aos dogmas da Igreja eram julgadas pela Santa 

Inquisição. Contudo, o objeto das perseguições inquisitoriais era composto por diversos 

grupos culturais, sociais, religiosos, étnicos e intelectuais, sendo os judeus integrantes 

desse grupo. Portanto, sofreram bastante com a discriminação e intolerância religiosa, 

uma vez que não eram seguidores dos preceitos cristãos.  

Segundo SILVA (2001, p.27), “quando em 1492, os Reis Católicos de 

Espanha... vieram a expulsar os judeus sefaraditas7 do seu território, parte das famílias 

transferiu-se para Portugal. A paz durou pouco, pois, já em 1497, D. Manuel, Rei de 

Portugal, obrigou o batismo cristão de todos os judeus, criando assim a figura do 

cristão-novo e determinando a expulsão daqueles que não viessem a adotar a religião 

católica romana”. Em 1536, quando a Santa Inquisição foi implantada, sendo 

“responsável por milhares de vítimas quando de sua atuação na Espanha, a gente da 

nação, como também eram chamados os judeus, iniciou a sua dispersão em busca de 

outras terras (...) movidos pela aventura e pela possibilidade de enriquecimento fácil, 

vieram tentar a sorte no Brasil, onde chegaram a integrar uma considerável parte da 

população”. (p.28) 

Em Pernambuco, Maurício de Nassau foi convidado para administrar e 

representar os interesses da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais nos novos 

territórios conquistados por ele, sendo sua gestão relevante para a história 

pernambucana, pois houve a implantação de um núcleo de produção açucareira 

desenvolvendo o comércio no Estado. Esse desenvolvimento contou com a ajuda de 

judeus que eram os intermediadores das negociações entre holandeses e portugueses. 

É neste mesmo cenário que as companhias de comércio começam a surgir na 

Europa e a se tornarem muito comuns, inclusive havendo diversas delas sido 

financiadas pelo capital judeu. É importante lembrar que, Portugal, durante a 

colonização do extenso território brasileiro, havia sentido certa necessidade econômica 

em intensificar o povoamento do Novo Mundo, desenvolvendo o mesmo econômica e 

socialmente.  

 
7 Importante comunidade israelita no Recife, economicamente poderosa. 



Desde esse momento, os judeus sefaraditas portugueses já haviam recebido uma 

chance de vida, longe da perseguição religiosa, onde foram enviados com a missão de 

aumentar a exploração agrícola, empreender e comerciar para a colônia.  

Segundo Kaufman (2001, p.16), “dentre as concessões aos judeus que 

desejassem emigrar, destacavam-se a tolerância religiosa e as possibilidades de 

participação civil na nova sociedade”, o que deixa bem claro a prioridade dada pelo 

Reino de Portugal aos problemas econômicos e ao futuro da colônia em contrapartida à 

continuidade e intensificação dos atos de intolerância.  

Após a invasão holandesa ao Nordeste do Brasil, os judeus observam novas 

oportunidades para reconstruir suas vidas. SILVA (2001, p.28) aponta que “muitos 

judeus tiveram a oportunidade de se tornar senhores de engenho ao imigrar para 

Pernambuco, permanecendo também como mercadores, rendeiros na cobrança dos 

dízimos, emprestadores de dinheiro, chegando muitos a serem denunciados como 

agiotas”. 

A partir do estabelecimento do governo holandês em Pernambuco, sob a 

liderança do Conde João Maurício de Nassau, muitos dos cristãos-novos que ali 

residiam vieram a se declarar judeus em público, “graças, sobretudo, à tolerância 

religiosa garantida nos domínios dos Países Baixos” (SILVA, 2001, p.28). Nestes 

países, era permitido, por exemplo, o respeito ao shabat8e o uso do quipá9.  

Na Europa, a conquista holandesa da capitania de Pernambuco foi bastante 

divulgada e recebida com uma boa-nova. A partir desta notícia, foi despertada a 

atenção, em especial, dos judeus sefaraditas portugueses e também dos judeus 

ashkenazitas10, migrados da Alemanha e da Polônia, contudo em uma quantidade 

bastante menor, que já começavam a se mobilizar para deixar o Velho Continente e 

tentar a sorte nas terras brasileiras. SILVA (2001, p.44) analisa inclusive que a liberdade 

religiosa para a comunidade judaica era bem maior no Brasil do que em Amsterdã, 

onde, apenas em 1670, a sinagoga deixa de ser um lugar secreto, o que intensificando 

ainda mais a tendência à imigração judaica.  

______________________________________________________________________ 

8 O dia para descansar dentro da comunidade judaica, pois foi quando Deus terminou a criação do mundo 
e, conseqüentemente, descansou. Esse dia que tem início toda a sexta-feira após o pôr-do-sol, simboliza a 
ética social encontrada nesse grupo, visto que se cria uma harmonia familiar que quebra a rotina do dia-a-
dia. 
9 É um pequeno chapéu em forma de circunferência utilizada pelos judeus tanto como símbolo da religião 
como símbolo de "temor a Deus”.  
10 Comunidade israelita que vivia na Polônia e na Alemanha. 



As primeiras famílias de judeus aportaram no Recife em 1635, quando 

Pernambuco estava sob o domínio holandês e tinha pouco mais de 10 mil habitantes, 

sendo a mais rica capitania brasileira. Perseguidos na Península Ibérica pela Inquisição 

Católica, eles vieram atraídos pela liberdade de expressão religiosa que o governo de 

Maurício começou a instalar nas terras tomadas de Portugal. Nas suas terras, Nassau 

logo decretou a liberdade de consciência e de culto entre as populações que habitavam 

as colônias: 

“A liberdade dos espanhóis, portugueses e nativos, quer sejam [católicos] romanos 
ou judeus, será respeitada. A ninguém será permitido que os moleste ou os sujeite a 
inquirições em matéria de consciência ou nas suas casas privadas; e ninguém os 
ouse inquietar ou perturbar ou causar-lhes dano – sob pena de punição arbitrária 
ou, dependendo das circunstâncias, de severa e exemplar reprovação”. 

in “Leis e Regimentos das Índias Ocidentais”, citada por Arnold Wiznitzer, “The 
Records of the Earliest Jewish Community in New York” (1957). 

 A Coroa Holandesa, que atuava na vanguarda do movimento de reforma do 

catolicismo, adotou uma política de ajuda aos perseguidos religiosos que vinham de 

várias partes do continente europeu. A maioria dos judeus emigrantes que vieram e se 

estabeleceram em Pernambuco viviam numa miséria extrema. A tomada do Recife pela 

Holanda se constituiu em um grande atrativo para esses grupos que viram a 

oportunidade de progredir na mais rica capitania portuguesa da época. Navios fretados 

por judeus passaram a chegar com bastante freqüência na cidade.   

 Com instalação da religião judaica na capitania, essa população foi crescendo e 

ganhando força. Os judeus chegaram a representar metade da população residente na 

cidade, então percebeu-se a necessidade da efetivação de práticas dessa religião. Houve, 

então, a construção de uma sinagoga onde eles pudessem realizar seus encontros 

religiosos.          

 A Sinagoga Kahal Zur Israel, localizada no Recife, foi a primeira das Américas, 

sendo construída em 1636. Seu primeiro Rabino foi o luso-holandês Isaac Aboab da 

Fonseca, enviado ao Brasil para liderar essa comunidade judaica em crescimento 

acelerado, no ano de 1642, passando a ser o primeiro religioso e escritor judeu das 

Américas. Com a expulsão dos holandeses, em 1654, a sinagoga deixou de ser usada 

como tal.                      

2.3.Turismo Cultural         

 O turismo cultural, é praticado por pessoas que de alguma forma, buscam o 



conhecimento e a transferência de outras culturas. Segundo Goeldner “o turismo 

cultural cobre todos os aspectos através dos quais as pessoas aprendem sobre as formas 

de vida e de pensamento uma das outras” (2002, pág. 191).      

 Acompanhada da história de uma região, a cultura vem com força e como 

principal instrumento para atração turística, no que tange a arte humana, os patrimônios 

material e imaterial, de uma localidade, onde destaca Beni, quando este afirma que “os 

recursos turísticos culturais são, pois, os produtos diretos de manifestações culturais” 

(2002, pág. 87).          

 O turismo não é apenas, a interação entre hotéis, restaurantes e transportes. Para 

que o ramo cultural do turismo seja exercido, as manifestações e tradições do lugar a ser 

explorado devem ser apresentadas de forma criativa com o objetivo de atrair um 

contingente maior de turistas para aquela localidade.                           

3. Metodologia          

 Para a realização deste artigo, cujo tema tem um caráter histórico, foi 

desenvolvido um estudo de caráter qualitativo. Em relação às técnicas de coleta de 

dados, foram adotadas primeiramente, pesquisas bibliográficas e documentais, de modo 

que o material coletado fosse capaz de fornecer embasamento teórico e necessário para 

o bom andamento da pesquisa, possibilitando a análise de registros históricos a cerca do 

tema previamente delimitado.         

 Em seguida, as atividades seguiram para a pesquisa de campo, onde foi realizada 

uma observação direta e intensiva através de entrevistas com especialistas no assunto 

pesquisado, de visitas a determinados centros históricos, religiosos e culturais dos 

judeus como, a sinagoga Kahal Zur Israel, o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco 

e, por fim, o Colégio Israelita Moyses Chvarts.     

 Na Sinagoga, com a explanação e observação de alguns costumes e objetos 

judeus, no Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, a aquisição de materiais 

bibliográficos para um melhor aprofundamento do tema escolhido, posteriormente 

foram feitas visitas ao Colégio Israelita Moyses Chvarts, onde houve entrevistas com o 

diretor da mesma, que é judeu.       

 Ao longo do tempo disponível para a elaboração do artigo, ocorreu o 18° 

Festival da Cultura Judaica do Recife, no Centro Antigo da cidade do Recife. Este 

evento ocorre anualmente e atrai diversos turistas e simpatizantes da comunidade em 

questão, com a finalidade de expandir o seu conhecimento acerca da cultura judaica. 



 Desta maneira, foi possível examinar mais intensamente diversos aspectos que 

dizem respeito à cultura e à comunidade judaica em Pernambuco consequentes do 

século XVII, relacionando, assim, o material coletado com os objetivos da pesquisa. 

Seguindo as orientações para o desenvolvimento de pesquisas qualitativas, as atividades 

de análise e coleta de dados foram realizadas durante o andamento da pesquisa, a fim de 

buscar pontos críticos que pudessem fornecer conclusões imprescindíveis para nortear 

os objetivos desse trabalho.  

4. Análise de Dados  

Os judeus, com a promessa de liberdade religiosa e participação civil na 

sociedade, chegaram ao Nordeste Holandês podendo praticar seus costumes religiosos e 

culturais abertamente. A população judaica neste momento crescia rapidamente, 

chegando a atingir, no apogeu do desenvolvimento desta comunidade, a metade de toda 

a população civil da Nova Holanda, de acordo com as observações do pesquisador 

Salomão Serebrenick. Desta forma, podemos aceitar o fato de que os judeus tiveram 

uma participação ativa, contribuindo diretamente e influenciando bastante a cultura da 

capitania de Pernambuco, visto que foi possível conservar suas características próprias, 

sem se deixar absorver completamente pelo meio dominante. 

 No que tange os vestígios da cultura judaica do século XVII na cultura do 

período atual, podemos assinalar certas contribuições principalmente em relação ao 

comércio e aos costumes domésticos. Logo que se estabeleceram, os judeus se 

ocuparam principalmente das atividades que envolviam os negócios da cidade e a 

exportação de açúcar. A partir das suas experiências no ramo do comércio, puderam 

implementar diversas técnicas que iriam oferecer um enorme impacto e influência no 

modo pelo qual este é abordado, como a criação do sistema de clientela, a partir da 

fidelização dos clientes, o parcelamento de pagamentos de produtos e serviços e, 

principalmente, a venda de porta em porta, facilitando a vida dos compradores. 

 Em relação aos costumes do lar, já que os judeus puderam agir de acordo com 

seus costumes tradicionais, foram capazes de influenciar também a maneira pela qual os 

Pernambucanos encaravam os afazeres domésticos. Observa-se, primeiramente, o 

costume de realizar faxinas na casa e trocas das roupas de cama, mesa e banho nas 

sextas-feiras de cada semana e acender velas no final da semana. Esses aspectos são 

encontrados com mais intensidade no interior do Estado, para onde muitos dos judeus 

fugiram após o término do período holandês. 



 Outro fato que chama atenção é a questão da comemoração festiva após a 

celebração do enlace matrimonial. Os judeus possuíam o hábito de celebrar o casamento 

de modo bastante animado, com danças, bebidas e comidas, trazendo, assim, uma visão 

afetiva em contraposição a abordagem fria e predominante de interesse econômico e 

social que existia na época. 

 Podem-se destacar ainda os vestígios da riqueza do patrimônio histórico e 

cultural que a comunidade vivenciou e que hoje são explorados no turismo do Estado, 

como o Festival da Cultura Judaica, um evento com duração de um fim de semana 

destinado aos festejos judaicos e a Sinagoga onde em seu interior encontra-se um museu 

com guias que possibilitam um conhecimento a cerca das tradições religiosas dos 

judeus. Outra opção turística é um roteiro proposto pelo Arquivo Histórico Judaico por 

alguns patrimônios arquitetônicos que pertenceram á judeus no séc. XVII. 

 Antes do governo de Maurício de Nassau, os judeus se reuniam informalmente 

em suas próprias casas para a realização de encontros religiosos, com o intuito de 

perpetuar suas tradições. Com a instalação dos holandeses em Pernambuco e a liberdade 

de expressão religiosa, houve a possibilidade da efetivação de um local, que foi 

construído com um possível financiamento dos holandeses, uma sinagoga onde 

puderam realizar suas cerimônias sem a interferência dos seus perseguidores.  

 A sinagoga, nomeada Kahal Kadosh Zur Israel, foi a primeira construída nas 

Américas. Só através de escavações pôde-se encontrar a localização exata da casa na 

qual ela foi estabelecida, através de elementos específicos da cultura judaica e a ajuda 

de um rabino que foi utilizado para a confirmação da mesma. Está localizada na antiga 

Rua dos Judeus, atual Rua do Bom Jesus e hoje funciona como um centro histórico (que 

tem como intuito resgatar a cultura e a história daquela comunidade), tornando-o um 

local turístico e até então de pouco conhecimento por parte da população local. 

Como forma de promover o turismo pedagógico e histórico nas regiões em que 

eram executadas (ás escondidas) tais manifestações religiosas, a comunidade judaica 

atual criou uma rota para a visitação desses locais que anteriormente eram utilizados 

para a perpetuação de sua religião e que se encontravam abandonados. 

 Pode-se destacar, também, o Festival da Cultura Judaica que acontece todo ano 

em Recife. O mesmo se constitui numa forma de mostrar à população a riqueza que esta 

comunidade proporcionou aos pernambucanos, pois estes, muitas vezes, não têm 

conhecimento do papel judaico na formação da cultura do seu Estado. Neste evento 

ocorrem exibições de danças folclóricas, músicas e comidas típicas daquele povo. 



Também é aberta à visitação a Sinagoga, atraindo um grande número de turistas e 

curiosos para a festividade.       

 

5. Conclusão          

 A capitania de Pernambuco representou um abrigo seguro para que o povo judeu 

pudesse manifestar sua religião e seus costumes de forma livre, longe das ameaças que a 

inquisição presente na Europa representava para essa gente. Grande parte dessa 

segurança foi resultado do domínio holandês que se estabeleceu na capitania durante o 

Século XVII e proporcionou uma liberdade a todos os povos em relação ás 

manifestações culturais e religiosas. Ao mesmo tempo em que obtiveram essa liberdade 

para preservar suas formas culturais, os judeus também foram incorporados à elite 

social da colônia como força econômica e profissional, na medida em que 

desempenhavam papel fundamental na comercialização do açúcar pernambucano, por 

serem os intermediadores nas negociações deste produto.     

 Em relação aos costumes trazidos com os judeus ao Estado pernambucano, fica 

nítido que ambas as culturas se entrelaçam formando uma cultura homogênea, sendo 

mais evidentes no interior do Estado, onde é passado de geração para geração, porém 

não deixando de ser observada com intensidade também na capital. A principal 

influência para a cultura local foi o comércio e as ferramentas (sistema de clientela - 

vender mercadorias de porta em porta, vendas a prazo – crediário), utilizadas pelos 

judeus para o desenvolvimento do mesmo. Também deve-se destacar as construções 

arquitetônicas de suas residências, sendo esses patrimônios deixados para serem 

explorados pelas gerações posteriores.  

Devido ao abandono e desconhecimento de algumas dessas vertentes, surge uma 

atividade no setor de serviços, que aproveita essa herança para desenvolver o turismo 

cultural na região. Sabendo que o Estado tem potencial turístico proporcionado por esta 

comunidade, os órgão responsáveis pelo seu desenvolvimento e melhor aproveitamento 

sendo composto pelo Trade Turístico, Órgãos Públicos e Academia, devem usar de 

criatividade e incentivos havendo o resgate e a valorização da cultura, visto a variedade 

de atividades possíveis de serem exploradas pelo turismo de Pernambuco sobre este 

tema.     
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