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165 OS REFLEXOS DA REVOLUÇÃO DE 1923 E SEU PAPEL NA DESARTICULAÇÃO DA COLÔNIA 
AGRÍCOLA JUDAICA DE QUATRO IRMÃOS/RS (1923- 1926). Tatiana Machado Barboza, Claudia 
Wasserman (Departamento de Hisória, IFCH – UFRGS) 

A colônia agrícola judaica de Quatro Irmãos, fundada em 1909, fazia parte do projeto da Jewish Colonization Association (ICA), 
associação de caráter filantrópico que visava promover a imigração de judeus perseguidos na Europa através do estabelecimento 
de colônias agrícolas nas Américas. Durante seu desenvolvimento, a colônia apresentou um movimento de êxodo constante, 
oscilando de acordo com as circunstâncias. Merece destaque o ano de 1923, quando a colônia é atingida pela revolução de 1923. 
Neste momento, muitos colonos abandonaram Quatro Irmãos, obrigando a ICA a buscar um novo grupo de imigrantes na Europa 
em 1926 para dar continuidade à colonização na região. Utilizando os relatos e entrevistas disponíveis no Instituto Cultural 
Judaico Marc Chagall, este trabalho procura analisar o discurso sobre a imigração e a formação desta Colônia no Estado. Estes 
discursos, enunciados por imigrantes envolvidos no processo de colonização, levam-nos à compreensão de como as crenças, a 
identidade de grupo e a tradição marcada por uma trajetória de fugas podem transformar os rumos de um povo e de uma situação 
específica num dado momento da imigração judaica no Rio Grande do Sul. O trabalho reflete, portanto, o esforço de resgatar a 
colonização de Quatro Irmãos, revelando através da análise destes relatos e demais fontes disponíveis a relação que se estabeleceu 
entre a revolução de 1923 e o processo de desarticulação da colônia, analisando os efeitos dos ataques decorrentes da revolução e 
seu impacto entre os colonos. Além disso, estes aspectos da imigração judaica no Estado fazem parte de uma etapa da história da 
integração destas famílias e do processo de formação de uma nova identidade em seus fatores de mudança, assimilação e da 
constatação de uma estrutura eficaz de manutenção e transmissão da cultura judaica no contexto de uma nova 
realidade.(FAPERGS). 




