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MULHERES JUDIAS NAS ORIGENS DE ROLÂNDIA

HANDREA MIRANDA DE PAIVA PINCELI
(handrea@seed.pr.gov.br)

Esse material oferece uma leitura baseada em relatos sobre o cotidiano de mulheres judias nos
primeiros anos da cidade de Rolândia. A narrativa busca o olhar daquelas mulheres sobre a
experiência cotidiana e apresenta ao leitor aquilo que encontrou a partir desse olhar. 

A autora estudou diferentes escritos sobre o cotidiano de imigrantes judias em Rolândia. E
nessas leituras ficou imaginando: como essas mulheres contariam a sua história?

Esse material oferece uma oportunidade para você conhecer não apenas a vida dos judeus
alemães nos primeiro tempos da cidade, mas também para estudar o nazismo, a 2ª guerra
mundial, o governo de Getúlio Vargas, a colonização do norte do Paraná.

A intenção é que através da perspectiva daqueles que vivenciaram os horrores do nazismo na
Europa e que de certa forma se refugiaram na cidade de Rolândia, perceba-se que a história
está mais próxima do que se imagina.

"Há uma idade em que se ensina o que
se sabe, mas vem em seguida outra,
Em que se ensina o que não se sabe:

Isso se chama pesquisar"
(Roland Barthes)
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CHEGADA  EM  ROLÂNDIA

A foto registra a chegada da Maria Fumaça na

Estação Ferroviária de Rolândia.

Local: trajeto da linha férrea entre Londrina e Arapongas.

Data provável: 1936.

Fotógrafo: desconhecido.

Propriedade: Acervo do Museu Municipal de Rolândia.

  A colonização de Rolândia está intimamente ligada à colonização do norte do

Paraná. “Fundada em 1934, num extenso platô, em forma

de espigão, coberta por mata virgem” (PORTELLINHA,

2003, p. 33). Várias famílias alemãs vieram no período de

1932 a 1939, fato que se comprova através de depoimentos

de diversos imigrantes, e também consta nos registros de

primeiros lotes vendidos em 1932 na Gleba Roland.

  Rolândia é reconhecida como uma cidade que abrigou muitos judeus alemães

fugitivos dos conflitos na Europa da década de 1930,

verificado na segunda guerra mundial. Muitas dessas

famílias vivem ainda hoje na cidade, com suas histórias de

vida tão marcantes, de fugas espetaculares, com algumas

semelhanças se considerarmos as dificuldades enfrentadas e

a  mesma intenção de buscar um lugar seguro.

  A referência que se faz às mulheres na história quase sempre é a de

coadjuvantes, porém o que se pretende mostrar é a “história

das mulheres, onde elas se revelam não como figurantes,
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mas como protagonistas da história” (PERROT, 1991,

p.13). Ou seja, analisaremos como as mulheres marcaram

significativamente a geração em que viveram. Desde que

partiram da Europa, com suas vidas já estruturadas, seus

sonhos, sua coragem, sua adaptação a um novo mundo,tão

diferente daquele em que viviam.

  De acordo com a tradição do Judaísmo, a mulher também recebia um papel

secundário, tanto no sentido religioso, na participação dos

rituais da sinagoga (templo dos judeus) como na vida

social. A lei judaica não permitia a mulher estudar o Torá

(livro sagrado dos judeus), porém  cabia  a ela a

transmissão das práticas judias no decorrer do dia  de uma

maneira informal, mais com tanta intensidade que  marcava

profundamente a formação de seus descendentes.

  Enquanto a maioria dos homens judeus estava presos nos campos de

concentração , as mulheres é que corriam atrás de tudo para

libertá-los e fugirem da Alemanha, pois “elas não são

apenas criaturas, são também criadoras, e modificam

incessantemente o processo que as faz” (PERROT, 1991,

p.141).

 Chegaram ao Brasil e atracaram no porto de Santos após três semanas de viagem de

navio. Seus passaportes estavam marcados com “J” vermelho, símbolo de humilhação e na

certeza que não poderiam mais voltar para a Alemanha, pois a partir daquele momento

deixavam de ser cidadãos alemães.

De  Santos  prosseguiam viagem até São Paulo de trem. De São Paulo para Ourinhos e

assim para Rolândia, no norte do Paraná. Era utilizada na época uma estrada de ferro, em que a

locomotiva era movida a lenha e que levava 24 horas para chegar ao seu destino. Viagem essa

atípica, pois nada se parecia com tudo aquilo que haviam deixado na  Alemanha. Pelas janelas

do vagão entravam fagulhas que queimavam as roupas, subia o pó vermelho da terra e o cheiro 

      de fumaça.            

 O trem era dividido em duas classes: a executiva  e a 2ª classe onde  estava abarrotada

de gente. Havia até caboclos que seguravam gaiolas grandes de madeira lotadas de galinhas,

outros com caixotes onde se espremiam leitões fedorentos.
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 Apesar do desnível das duas classes, as relações descontraídas e humanas eram notórias.

Todo mundo falava com todo mundo e mesmo os judeus não entendendo nada, tiveram uma

boa impressão dos brasileiros, pois as pessoas eram muito simpáticas umas com as outras.

 Com a estação ferroviária recém inaugurada, Rolândia ficava cheia de gente. As pessoas

queriam ver quem chegava e quem partia. Quando alguém chegava, queriam ver o que traziam

e quando partiam queriam mandar alguma correspondência.

 Mesmo com tanta diferença, as pessoas que chegavam, conseguiam respirar aliviadas

por terem fugido da morte e achavam-se suficientemente fortes para iniciar uma nova vida.

(Adaptação da obra: A Travessia da Terra Prometida, de Lucius de Mello, de 2007).

RESPONDA EM SEU CADERNO.

VOCÊ SABE?

1- O que fez com que famílias judias da Alemanha deixassem todo  conforto de suas vidas

estruturadas para se aventurarem num lugar distante e desconhecido no meio da floresta?

2- Leia os dois depoimentos abaixo, analise e depois responda:

“Os passaportes alemães de judeus traziam na primeira página um “J” carimbado em

vermelho, que tornava impossível ao portador o retorno para a Alemanha, e visava tornar o

portador ‘persona non grata’ no estrangeiro. Era intenção dos nazistas a difamação dos

emigrantes no nosso país.”  (Max H. Maier em 1938, in Maier, 1975, p. 6)

“Meu pai não pode nos acompanhar, pois nesse meio tempo todos os judeus na Alemanha

recebiam o “J” impresso no passaporte e o “nobre” Getúlio Vargas não deixava ninguém

com o “J” no passaporte entrar no país.” (Brigitte Wendel em 1939 in: Fischer, 2005, p. 47)

a)- O que se pretendia com a impressão “J” nos passaportes dos judeus?

b)- Este carimbo com “J” prejudicou os judeus somente na Alemanha? Justifique.

c)- Durante um conflito mundial, as posições e decisões podem  mudar a qualquer momento.

Qual  a conseqüência do “J” na vida das pessoas  que chegaram no Brasil até 1938 com as que

chegaram em 1939?
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3- Observe a foto e o depoimento abaixo e descreva como era Rolândia na década de 1930,

em seus primeiros anos de colonização.

Casa  de Hans Koop por volta de 1936.

Fotógrafo: Hans Koop.

Tipo de foto: preto e branco ,brilhante,

18X25.

Propriedade: Acervo  do Museu Municipal de

Rolândia.

“Eu olhei para a esquerda, olhei para a direita e perguntei: ‘Quando vamos chegar  a

Rolândia?’ E meu pai respondeu: ‘Já passamos’. Havia uns casebres de madeira, nunca vi

nada parecido em minha vida. Nem imaginava que aquilo poderia ser considerado casas – e

isso era Rolândia. Acabamos nos adaptando.” (depoimento anônimo in Fischer, 2005, p. 61)

2
A  IMPORTÂNCIA  DA  COMPANHIA  DE TERRAS  NORTE

DO  PARANÁ   (CTNP)

Na estação ferroviária sempre havia alguém esperando por essas famílias, geralmente um

funcionário da CTNP, onde este os levaria para conhecer sua nova propriedade. Estes judeus só

conseguiram chegar devido a transação comercial feita desde a Europa. A imigração dos judeus

era garantida  através de uma troca, em que o capital desses imigrantes era incorporado aos

bancos a fim de transformá-los em equipamentos para a construção da estrada de ferro. A CTNP

se interessava pelo dinheiro dos judeus e estes almejavam o livramento da morte. Portanto, só
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conseguiram aproveitar esta oportunidade os judeus ricos, pois os pobres eram levados aos

campos de concentração e ali morriam. É interessante destacar também que na época  todo

contrato deveria ser feito com o homem judeu, nunca a mulher, mesmo esta tendo dinheiro. A

mulher tinha um importante papel, porém sempre como uma participação oculta. Em muitos

casos era ela quem corria atrás de tudo, mas a assinatura, o encerramento da negociação só se

concretizaria com a presença masculina. A mulher judia sozinha jamais poderia negociar e

embarcar para o Brasil.

Para chegarem em sua propriedade, esses judeus iam de charrete, veículo chamado

“aranha”, devido as suas rodas altas e finas. E assim, podiam conhecer mais da cidade durante

o caminho.  Rolândia  era na década de 30 do século XX uma grande floresta com terra roxa,

muita poeira vermelha, com uma porção de casebres de madeira. Havia ruas estreitas, sem

pavimentação, onde transitavam charretes, aranhas, homens a cavalo, muitas vezes armados,

usando chapéus, botas com esporas. Havia também algumas lojas onde se comprava de tudo

um pouco, os “Secos e Molhados”. Eram construções de madeira com a frente em alvenaria. A

mais conhecida e freqüentada era a “Casa Guilherme” que pertencia a um médico judeu

alemão, o Dr. Weber. Na frente da loja havia balaustres de madeira para  amarrar os cavalos, o

transporte mais usado na época.

Stadtplatz (centro da cidade), assim Rolândia era chamada pelos judeus alemães que

com o tempo passaram a vender tudo o que produziam, como ovos, manteiga, etc.

A foto registra a rua central de Rolândia, por volta

da década de 1940.

Fotógrafo: desconhecido.

Tipo de foto: 18X25, branca e preta, fosca.

Personagem: desconhecido.

Propriedade: Acervo do Museu Municipal de

R o l â n d i a .

As cargas pesadas, como caixões,

que se encontravam a mudança, eram levadas em caminhões de aluguel, onde cada viagem era

uma aventura, tendo que passar correntes de água, pontes fracas que muitas vezes

encontravam-se destruídas ou pelo fogo ou pela água.
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A paisagem verde formada por uma floresta de infinitas árvores como perobas, cedros,

caviúnas, marfim, canelas, araucárias e as gigantescas figueiras brancas, mostravam seus

habitantes naturais no meio da vegetação rasteira, entre os cipós, os veados, macacos, gatos

selvagens, raposas, tamanduás, tatus, porcos do mato, antas, lontras, cobras e até onças

pintadas, além de aves como papagaios, anus, corujas, tucanos e galináceas silvestres.

Assim, ao chegarem em sua nova propriedade, avistavam  uma grande mata, no meio

uma pequena clareira, com uma casinha.Surgia então um outro problema, entrar na mata e

passar por espinhos, formigas, borrachudos, etc. Apesar das dificuldades que enfrentaram esses

imigrantes estavam felizes, pois estavam vivos.

**********************

RESPONDA EM SEU CADERNO.

1- Utilize as palavras abaixo e escreva frases que explicam como ocorria a negociação

entre a CTNP e imigrantes judeus.

Capital (dinheiro)        -           bancos

equipamentos para construção da estrada de ferro         -       

judeus      Brasil         -         cia de terras       -        títulos de posse de

terras

2-Leia atentamente o comentário de um personagem judeu imigrante sobre a estrada de ferro.

“Estamos todos vivos hoje por causa dessa ferrovia. Foi com o meu dinheiro e grande parte

dos judeus que aqui vivem que a Paraná Plantation comprou essa máquina, os trilhos por

onde ela passa agora e se prolonga Paraná afora. É o trem da nossa salvação. Se não fosse

essa estrada de ferro talvez não conseguíssemos tirar nosso dinheiro da Alemanha e nem

estaríamos aqui hoje.”  (Thomas Scheneider, personagem do livro A Travesia da Terra

Prometida, de Lucius de Mello Mello, 2007, p. 339).

Reflita e responda.
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a)- Essa mesma estrada de ferro que para nós hoje não passa de um meio de transporte sem

muita importância, na década de 30 do século XX foi considerada um meio de salvação. Qual a

razão disso?

b)- O imigrante judeu não podia trazer sua fortuna, pois havia um limite, imposto pelo governo

alemão, de dinheiro que poderia ser levado consigo. Conforme a perseguição aumentava, esse

limite se restringia cada vez mais, chegando a 10 marcos em 1939 (OBERDIEK,1997, p.121).

Como  os judeus se mantiveram economicamente na nova terra?

3-Qual era o  pensamento dos imigrantes judeus com relação a CTNP?

“Para nós, banidos da Alemanha, foi uma grande ajuda podermos ficar sossegados com

relação aos títulos das terras da Companhia, e sermos também acolhidos de maneira

amigável pela direção e com conselhos acertados e importantes, como do diretor geral da

CTNP, o escocês Arthur Thomas e seu auxiliar brasileiro, mas de origem inglesa Willie

Davis.” (Max H. Maier,1975, p. 18)

4- Pesquise sobre as personalidades citadas abaixo que trabalharam na colonização de Rolândia

e ajudaram salvar a vida de muitos judeus, e que hoje alguns são conhecidos como nomes de

rua, estádio de futebol, hospital.

a) Erich Koch Weser-

b)- Johannes Schauuff-

c)- Arthur Thomas –

d)- Willie Davies –

4- Durante a 2ª guerra, quando o Brasil declara apoio aos aliados e contra a Alemanha,

Rolândia teve que mudar seu nome, pois este era de origem alemã. 

a) Como Rolândia passou a ser chamada? Por quê?

b) Será que para os alemães foi difícil viver nessa época na cidade?

5-  O que aconteceu com a flora nativa de Rolândia? Justifique sua resposta.

7-  Você consegue imaginar Rolândia habitada por muitos animais diferentes? O que aconteceu

a eles? Justifique.
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8-  Há um pássaro muito comum em nossa região, mas que não era daqui, veio com a

imigração européia e hoje dizem parecer uma “praga” de tantos que existem (Maier,1975,

p.13). Procure saber qual é esse pássaro.
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3
ADAPTANDO-SE  A  UMA  NOVA  ROTINA.

A foto registra a propriedade do senhor Max
Moser  e sua família.
Data: Década de 1940.
Fotógrafo: Hans Koop.
Tipo de foto: 18X25, branca e preta,
brilhante.
Personagens: Em pé o senhor Max Moser,
abaixo sua esposa, a senhora Herta Moser,
na bicicleta, o filho do casal, Peter Moser.
Não há registros da senhora sentada ao lado
de Herta Moser.
Propriedade: Acervo do Museu Municipal de

Rolândia.

Das oitenta famílias judias

que chegaram em Rolândia, nem todas tiveram a mesma oportunidade. A grande maioria

conseguiu viver com um relativo conforto, possuíam empregadas, mas também houve algumas

famílias que  ao chegarem tiveram que se separar, onde filhas teriam de trabalhar como

empregadas domésticas ou babás, tudo isso devido a alguns imprevistos ocorridos na

negociação, pois conseguiram fugir da Alemanha e chegar em Rolândia, mas não tinham o

título da posse de terra.

As mulheres judias que vieram para Rolândia, eram de famílias ricas. Viviam no

conforto com muitos empregados e moravam em mansões. Estudavam,  aprendiam línguas

com professores particulares, freqüentavam clubes, chás, óperas, jogavam tênis.

Porém, muitas surpresas a esperavam como, desbravar florestas virgens, curar doenças

tropicais, executar tarefas no campo e nas casas. Tiveram de morar em ranchos até

conseguirem construir  uma casa melhor. Alimentavam-se de palmito e do que plantavam.

Criavam porcos. Destes só para comercializar, os judeus não comem carne de porco pois no

Judaísmo  a carne de porco é considerada imunda.
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Para as mulheres a vida aqui no Brasil era muito mais difícil do que para os homens.

Sem carro, nem luz elétrica ou água encanada. Tinham que andar a cavalo, de charrete, cuidar

de jardins e até dormiam com a porta destrancada.A maioria dessas mulheres judias havia sido

extremamente mimada na infância, cresceram com todo o luxo, nem chegavam perto da

cozinha. Para se casarem faziam um curso para jovens da alta sociedade para aprender a lidar

com os empregados.

De uma hora para outra, estas mulheres se viram no meio da mata virgem, num país

estranho, com uma língua estranha, um clima diferente. Tinham que cuidar de suas casas,

cozinhar, matar porcos, fazer lingüiça, retirar a banha, ajudar na lavoura. O mais admirável é

que muitas destas mulheres nunca reclamaram, aceitaram com naturalidade, pois o que bastava

era saber que haviam escapado com vida , apesar de haver muitas que jamais se adaptaram  ao

novo estilo de vida e quando puderam  mudaram-se para São Paulo, após a guerra algumas

voltaram para a Europa, mas nenhuma retornou para a Alemanha.

Essas mulheres demonstraram que eram muito fortes. Mulheres de fibra, de

personalidade. Sem elas seus maridos não seriam os mesmos, pois eram elas que os

impulsionavam.

Tantas aventuras passaram como encontrar uma cobra sobre a mesa da cozinha, ou

enrolada nos cobertores da cama. Até gambás vinham se esconder embaixo de suas camas.

Tudo isso, sem contar com os borrachudos, os bichos-de-pé, os piolhos e outros mais.

A princípio suas casas possuíam quatro cômodos. Utilizavam as caixas de madeira de

onde trouxeram a mudança para servir de mesa, bancos e armários.Pegavam água do poço, o

chuveiro era feito de uma lata que enchia de água e puxava com uma corda. A geladeira, a

querosene, trazida da Alemanha, o fogão a lenha.

Com o tempo passaram a construir suas casas procurando encontrar mais

conforto.Porém, nada que se assemelhasse ao que tiveram na Alemanha. Todo material era

comprado em Rolândia e trazido em caminhões velhos, carregados de tábuas de cedro e de

perobas.

Misturadas com as caboclas, as refugiadas chamavam a atenção pela falta de jeito com

o trabalho duro da lavoura e pelas roupas que usavam, como luvas, vestidos, chapéus finos

muito chiques trazidos da Europa.

Com as mãos e braços machucados, unhas sujas, rostos queimados pelo sol e as roupas

grudadas no corpo encharcado de suor, essas mulheres sofriam ao passar o dia inteiro
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trabalhando na lavoura. Com tudo isso, o trabalho ajudava a passar o dia e a se esquecerem do

sofrimento na Alemanha e até da perda de familiares nos campos de concentração.

Mesmo não conseguindo trazer nem metade de todos os seus bens materiais, como

discos, livros, louças, talheres, as pessoas simples que ali moravam ficavam admiradas da

quantidade de coisas, levando algumas a pensar que essas imigrantes haviam trazido aqueles

objetos para vender, tamanha era a diferença sócio-econômica entre elas.

A comunicação era outro agravante, pois as judias só entendiam alemão, inglês, latim e

nada de português. Comunicavam-se então com gestos e, com certeza, muitas confusões

ocorreram.

Enfrentaram o sol quente, a chuva, a lama, a mata virgem, os insetos, as cobras, as

onças, as doenças, o bicho-de-pé, a difícil língua portuguesa, a intolerância de alguns

brasileiros e colonos nazistas, restrições impostas pelo governo Getulista que os considerava

inimigos políticos. Mesmo assim, a vida ia tomando seu rumo, as mulheres se adaptando a um

novo estilo de vida.

Diversão no rio Bandeirantes, próximo das

fazendas dos judeus.

Data provável: Década de 1930.

Fotógrafo: Hans Koop.

Personagens: desconhecidos.

Tipo de foto: 18X25, preto e branco, brilhante.

RESPONDA EM SEU

CADERNO.

1- De acordo com os depoimentos abaixo, o que se conclui quanto as mudanças ocorridas na

vida dessas mulheres?

“No navio também havia brasileiros, que diziam: ‘A senhora com essas mãozinhas delicadas,

no meio da mata virgem; a senhora não sabe o que a espera.’ Eu tinha mãos de secretária,

mãos cuidadas.”  (Hertha Levy in Fischer, 2005, p. 38)
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“Minha mãe ficou na fazenda Janeta, minha irmã, na fazenda Veseroda. Mal chegamos, já

fomos separadas. Cada uma foi para uma fazenda diferente para trabalhar. Éramos

chamadas, elegantemente de Haustochter, afinal não podiam nos chamar de empregadas.”    

 (Brigitte Wende in Fischer, 2005, p. 48)

2- Você concorda que para a mulher judia a adaptação foi mais difícil do que para o homem

judeu?   Justifique sua resposta.

3- Leia a citação abaixo e responda as perguntas a seguir:

“Eram as mulheres que mais pressionavam para sair da Alemanha. Os homens por muito

tempo não queriam acreditar no que estava acontecendo e o que havia de vir. As mulheres já

estavam se informando, estabelecendo contatos, se preparando, enviando os filhos para

escolas agrícolas. Com certeza foram as mulheres que tomaram a iniciativa para vir para o

Brasil” (Käte Kaphan in Fischer, 2005, p. 86).

a) O que fez com que homens e mulheres não tivessem a mesma percepção?

b) Por quê uma sociedade colocaria a mulher como coadjuvante na história?

A foto registra uma mulher, imigrante européia , se adaptando

ao novo estilo de vida, montada em um cavalo, transporte da

época.

Data provável: Década de 1930.

Fotógrafo: Hans Koop.

Tipo de foto: 18X25, preto e branco, brilhante.

Personagem: Não há identificação.

Propriedade: Acervo do Museu Municipal de Rolândia.

4- Escreva um texto onde será descrita a

moradia das mulheres judias em Rolândia,
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comparando com o estilo de vida que

tinham na Alemanha e no Brasil. No final, coloque a conclusão que você chegou.

4
UNIDOS  POR  UM  MESMO  PASSADO.

É inegável que se não tivessem sido perseguidos pelo nazismo na Alemanha, os judeus

alemães não teriam vindo morar no Brasil, pois eram pessoas bem estabelecidas, estudadas e

com um alto padrão de vida econômica, social e cultural. A ligação deste povo com a cultura

alemã era tão profunda que esse afastamento provocou uma imensa tristeza, havendo vários

casos de suicídio pela dificuldade em aceitar a dura realidade. A dor não era somente pela

perseguição e morte, mas também pelo fato de ter de deixar a Alemanha, país que tanto

amavam. Tendo que se desligarem daquela cultura tão enraizada neles, aquele ritmo de vida tão

agradável.

  Os judeus vinham acompanhados de muitas riquezas: suas bibliotecas, de até 4 mil

livros, além de obras de arte, pianos, talheres de prata, porcelanas, etc..

  Devido a tantas dificuldades enfrentadas no dia a dia, essas famílias de judeus se uniram

bastante para se ajudarem. Formaram uma pequena comunidade fechada, onde se reuniam

periodicamente para trocar livros, dar palestras, aprender a língua portuguesa, onde após alguns

anos fundou-se uma associação cultural alemã em Rolândia, denominada Pró-Arte.

  Nesses momentos podiam conversar, divertirem-se, senão com certeza morreriam de

tristeza e saudade. Fazia parte dessa comunidade uma senhora que havia sido cantora de ópera

na Europa e que  tinha o hábito de levar seu piano no meio da mata para apresentar um grande

espetáculo aos seus amigos. Este local ficou conhecido como “Ópera dos Grilos”. Tocava e

cantava ao mesmo tempo músicas de Schubert, Brahms, Beethoven, Bach, Mozart, Wagner e

Schulmann.

  Nesses momentos todos vinham para a Ópera dos Grilos muito bem trajados, com as

melhores roupas que tinham conseguido trazer, como se estivessem numa ópera em Berlim.

Fazia parte deste grupo também um judeu fanático por jazz e que tocava piano.
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  Em dias normais, essa senhora depois de passar a manhã trabalhando na lavoura, dava

aulas de canto e piano para as filhas de suas amigas. Os animais de sua fazenda recebiam nomes

de personagens literários de escritores famosos, artistas, compositores europeus, os quais ela

muito admirava. Acreditava que ao cantar para sua vaca leiteira era possível garantir cada vez

mais leite.

  Outro evento que reunia as mulheres, eram as aulas de pintura, temperadas com saudade

e boas lembranças dos  tempos que viveram na Alemanha. Para ir à fazenda onde eram

realizadas as aulas essas mulheres se vestiam como se tivessem quee caminhar e atravessar ruas

pavimentadas, freqüentadas por mulheres elegantes, como nos velhos tempos. As empregadas

serviam chá com biscoitos de nata ou torta de maçã, onde ficavam até o pôr do sol.

  Uma dessas famílias tinha um laço forte de amizade com um grande pintor da época,

Cândido Portinari, que já havia presenteado a família com quatro de suas telas.

  Também se dedicavam à jardinagem, cultivando hibiscos amarelos, ingás de flores

vermelhas, plumbagos azuis, flores- de-são-miguel, sálvias, orquídeas, bromélias, samambaias,

avencas, bananeiras, trepadeiras, jasmins, etc.

  Mesmo não tendo uma sinagoga em Rolândia, as famílias de origem e religião judaicas

que viviam na colônia aprenderam a ver e respeitar a mata como se fosse uma grande sinagoga,

pois lá se reuniam e comemoravam datas especiais do calendário judeu, como as festas de Yom

Kippur, o Pessah, o Bar Mitzvah.

  Organizavam reuniões e palestras, para transmitir o melhor de seus conhecimentos.

Nesses encontros, se cantava, tocava instrumentos, dançava, apresentavam peças teatrais. Todos

unidos pela mesma língua alemã e a um passado em comum.

  Admiradores de Goethe, o maior poeta alemão,  a maioria trouxera várias de suas obras

na mudança. Muito se identificavam com Goethe, pois este também havia passado por terríveis

experiências, mas não permitiu que elas o atingissem. Os judeus o viam como um mestre, e

assim se empenhavam para serem pessoas dignas, que honrem a humanidade. Pela experiência

de vida ele foi um grande consolador e tornou-se companheiro desses imigrantes longe de suas

terras. Para as mulheres em especial, Goethe era aquele que separava o ser humano da vida

racional tão pregada pelo iluminismo. Aquele que acreditava no amor, levando as moças a

sonharem com um romance, em se casarem por amor e não como era na época, um acordo entre

os pais e continuar a tradição, pois judeus só podiam casar-se com judeus e Goethe passou a

mostrar uma nova maneira de vivenciar o amor.
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“Tropeçamos, sim, na viagem da nossa vida,

Mas, na engrenagem do mundo desregulado,

Sempre nos valem duas alavancas:

Muito o dever, muito mais o Amor.”   (Goethe citado por Maier ,1975, p.69)

RESPONDA EM SEU CADERNO.

1- Inúmeras foram as reuniões culturais ocorridas nas fazendas para encontrar os amigos

judeus e trocar conhecimentos sobre literatura, música, teatro, ópera, artes plásticas, política, e

claro, a guerra. Observe a frase de um escritor europeu muito conhecido entre os judeus:

“Onde se queimam livros, acabam-se queimando homens.”

Qual a relação que esse pensamento de Heine tem com a experiência que haviam passado na

Alemanha?

2- Leia o depoimento de uma imigrante judia e verifique como ocorreu a adaptação na nova

terra.

“Festejávamos muito. Não passava um final de semana sem alguma festinha. A bebida era

vinho tinto misturado com água e açúcar. Quando havia muito luxo, tinha chá. Íamos para

as festas ainda com roupas de festa, pois tínhamos acabado de vir da Europa. Os homens

tinham um  bom terno, e as mulheres um vestido de noite, que ia dentro  da bolsa, ao lado as

sela; íamos para a festa a cavalo.” (anônima in Fischer, 2005, p. 61)

3- Será que todas as judias conseguiram se adaptar ao novo estilo de vida aqui no Brasil?

Observe o depoimento a seguir e depois escreva seu ponto de vista.

 “Minha avó com quase 90 anos ia passear no meio da plantação de café, com chapéu, véu,

luvas e bengala. Às vezes, me dizia: ‘Meu chapéu está na moda? Você á a única que não

mente para mim.’ E eu, obviamente, tinha de mentir. Além do mais, não tinha a menor idéia

da moda lá fora.”(Leni Hinrichsen in Fischer, 2005, p. 97)
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4- Observe alguns pensamentos do grande escritor alemão Goethe, tão apreciado pelos

judeus, e descubra porquê se identificavam tanto com esse pensador, baseando-se em suas vidas

desde a saída da Alemanha até o momento que estavam vivendo em Rolândia.

“A alegria não está nas coisas: está em nós.”

“Um homem de valor nunca é ingrato.”

“O homem deseja tantas coisas, e no entanto precisa de tão pouco.”

“Devemos ouvir pelo menos uma pequena canção todos os dias, ler um bom poema, ver uma

pintura de qualidade e, se possível, dizer algumas palavras sensatas.”

5- Este poema  abaixo foi escrito por uma imigrante judia alemã. Após a leitura e reflexão,

escreva  quais os sentimentos que se percebem?

“Nós somos os expatriados,

Pois nosso país nos cuspiu como lixo.

Ah, ainda somos estranhos

Em países para os quais fugimos,

Que nos oferecem um lar amigo”    (Käte Kaphan in Fischer, 2005, p. 89)
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5 O  GOVERNO  VARGAS

  Se na Alemanha os judeus eram discriminados por serem judeus, no Brasil também

sofriam preconceito por serem alemães.

   Houve um período durante a segunda guerra mundial que era proibido falar outra língua

senão o português. Os judeus alemães que se encontravam no estabelecimento comercial “Casa

Guilherme” passaram a ser vigiados para que não falassem a língua alemã, pois corriam o risco

até de serem presos.

  Suas residências eram fiscalizadas, pois papéis, documentos, revistas, livros, álbuns de

fotografia que tivessem algum registro em alemão eram queimados na frente de seus donos.

Nessa época até os nomes das fazendas deveriam ser trocados caso tivessem nome estrangeiro.

Fato que aconteceu com o próprio nome da cidade, pois Rolândia sendo de origem germânica

foi trocada por Caviúna, isso até o término da 2ª guerra mundial.

  A solução que este povo encontrou foi a instalação de uma biblioteca subterrânea, onde

faziam enormes túneis embaixo da terra , cada qual em sua propriedade rural e ali escondiam

seus inúmeros livros e também algumas armas.

  Naquela época, poucos possuíam rádio, o meio de comunicação mais avançado para a

época. Quem possuía um rádio, deveria  ouvi-lo escondido, pois poderia  ser tirado pela polícia.

Alguns amigos, andavam, quilômetros para ouvir as notícias pelo rádio, que estava sempre

sintonizado na BBC de Londres, em que se mantinham informados sobre a guerra.

  Ser judeu na década de 30 do século XX não era nada fácil, pois Hitler avançando na

guerra tinha por objetivo eliminar essa raça do planeta. Porém no Brasil, não foi tão fácil

também, pois o então presidente Getúlio Vargas, não escondia sua simpatia pelo nazismo.

  Entre 1938-1939 com o início da guerra, o governo brasileiro tomou medidas para

reduzir a entrada de imigrantes de origem judaica. Em 1937, uma circular secreta de nº 1.227,

proibia a concessão de passaportes para indivíduos de origem semita, a menos que fossem

pessoas de destaque no mundo dos negócios. Em 1938, outra circular secreta de nº 1249

aprovada por Getúlio Vargas, estabelecia que para se obter visto de entrada deveria o
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interessado realizar uma aplicação no Brasil de no mínimo 500.000$000, uma fortuna! Nessa

mesma época o governo deportou inúmeros judeus que tinham seus vistos vencidos.

  A gratidão deste povo que conseguiu se estabelecer no Brasil nunca esteve ligada ao

governo brasileiro, pois este nada fez para que conseguissem sobreviver. Eram gratos aos

amigos e parentes, que movimentaram céus e terra para ajudá-los e com eles construíram um

grande laço de solidariedade.

  Este povo era grato em especial a duas pessoas que muito os ajudaram nas horas mais

terríveis de suas vidas para fugirem da Alemanha e se refugiarem na floresta brasileira. São eles,

o senhor Eric Koch-Weser e o doutor Johannes Schauff. Pois através destes homens foi que

conseguiram comprar terras em Rolândia, através da Companhia de Terras Norte do Paraná.

  Mesmo o senhor Schauff não sendo judeu, mas cristão católico, não mediu esforços para

ajudá-los. Quando veio com sua família de mudança para Rolândia, os judeus da colônia se

reuniram para recebê-los com uma festa acompanhada de um espetáculo lírico no meio da mata.

  Com o tempo, os laços de amizade foram se fortalecendo, e esta família se reunia junto

com os judeus, havendo um grande respeito pela crença de cada um. Chegaram até comemorar a

Páscoa e o Natal com as duas tradições: judaica e cristã.

  Com raiva da Alemanha, os brasileiros invadiam casas, quebravam portas, janelas,

vidros, saqueavam casas e lojas que pertenciam a judeus alemães. Houve época que até batiam e

apedrejavam aqueles que ousassem sair nas ruas.

  Nessa época há registro de muitos suicídios de judeus, pois não tiveram estrutura para

suportar tanta desgraça em suas vidas.

  Apesar das barreiras internas e externas, a imigração para o Brasil ocorreu, salvando

muitas vidas preciosas.

RESPONDA EM SEU CADERNO.

1- Leia o trecho abaixo e escreva como o presidente Getúlio Vargas era visto pelos judeus.

Justifique sua resposta.

“E que fique bem claro: agradecer aos nossos amigos e parentes, não ao governo brasileiro.

Temos de ser gratos sim, aos laços de amizade, às redes de solidariedade, às associações

formadas por nossos amigos judeus e cristãos que nos estenderam as mãos na hora em que

mais precisamos.”    (Ester, personagem do livro A Travesia da Terra Prometida, de Lucius de

Mello, 2007, p.176).
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2- No romance de Lucius de Mello, A Travesia da Terra Prometida, os judeus tiveram que

construir um esconderijo subterrâneo para o bem mais precioso que haviam trazido da Europa,

seus livros. Por que tiveram que fazer isso?

3- Em uma das fazendas de Rolândia, foi construída uma casa para estagiários judeus, os

Jiehs, grupo de jovens judeus que participaram de um projeto liderado por uma instituição

judaica que os treinou na Holanda a fim de praticar a agricultura. Porém, esses jovens nunca

chegaram ao Brasil. Tornaram-se prisioneiros nos campos de concentração e ali morreram ainda

jovens. (Carneiro,1996, p. 84) O que impediu esses jovens de chegarem no Brasil?

4- A campanha de nacionalização de Getúlio Vargas obrigou a escola alemã de Rolândia

fechar as portas. Além disso, de madrugada as famílias judias sempre ouviam vozes com

mensagens ofensivas, como: “Fora judiaria! Morte aos judeus!” (Mello, 2007, p. 158) Até que

ponto a simpatia do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, pelo nazismo influenciava a

população e intimidava os judeus?

5- O Brasil também tem uma dívida de solidariedade com o povo judeu. A partir de 1937

havia muitas restrições anti-semitas sob a alegação de:

“os documentos não estão em ordem”, “os vistos não estão regulares”, “a legislação

brasileira não permite”.

Amargurados, vagavam de porto em porto. Desesperados registravam mensagens telegráficas

como: “Não nos abandone, por favor, continue a intervir para impedir retorno Europa...

Salve-nos!” (Max e Herta Moser in Carneiro, 1996, p. 82-83).

a) Escreva sua opinião a respeito da atitude do governo brasileiro para com esses imigrantes. 

b) Por que os imigrantes judeus temiam tanto o retorno para a Europa?

6- Muitos judeus que sobreviveram às perseguições nazistas e estavam a salvo conseguindo

chegar ao porto do destino, viram-se obrigados a fazer o caminho de volta, verdadeiro retorno

para a morte. Uma senhora chegou a ficar 3 meses no navio completando por duas vezes a

viagem Lisboa-Rio de Janeiro, sem conseguir desembarcar em nenhum destes portos.

(CARNEIRO, 1996, p. 84). Imagine-se nessa situação. Como você se sentiria?
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7- Em agosto de 1939, Vargas determinou através do decreto nº 1532, que todos os

residentes com documentação irregular e que haviam entrado no Brasil após o 1º de janeiro de

1939, fossem “multados, deportados ou prestassem serviços  agrícolas” (CARNEIRO, 1996, p.

90).

Esta ordem atingiria cerca de 15 mil judeus, não foi cumprida. O que isso significou?

8- Para finalizar, leia, reflita e escreva um texto sobre o poema abaixo, escrito por uma

refugiada de Rolândia, Käte Kaphan, escrito em 1945 (FISCHER, 2005, p. 88-89).

Para os Alemães

Pensais mesmo que já se calaram os gritos

Dos homens, em desespero atroz?

E a terra adubada com sangue inocente

Já produz fiel e insensível o vosso pão.

Não quero mais comer o pão da Alemanha,

Adubado com meus parentes,

E o sabão com que me lavaria

Fizestes dos restos de minha tia ...

E o ouro dos vossos anéis

Trouxestes de dentes destroçados –

E o travesseiro em que dorme o vosso filhinho

Talvez esteja recheado com o cabelo de Helene...

E os sapatos, embaixo das caminhas,

Decerto arrancados dos pobres pequeninos

Antes de incinera-los junto com suas mães –

Oh! Em vosso ar ainda paira seu pranto...

Quando eu da Alemanha – ah, a Alemanha – me recordo,

Somente profundo terror e horror de mim se apoderam.

Jamais poderia, jamais, poria os meus pés

No solo ensangüentado da Alemanha.
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Chegamos ao final de nosso pequeno estudo sobre as mulheres judias na colonização da

cidade de Rolândia durante a década de 1930. Quisemos aqui contar a história a partir do olhar

do imigrante judeu alemão, ou melhor, das mulheres pertencentes a esse grupo.

  Há muitas histórias e muitos pontos de vista ainda a serem descobertos. Desafio você a

pesquisar as várias histórias contadas por pessoas diferentes que ajudaram a construir a cidade

de Rolândia. Aqui chegaram também brasileiros de diferentes regiões, italianos, portugueses,

espanhóis, japoneses, entre outros. Pergunte para sua família se conheceram algum imigrante.

Faça uma visita ao Museu Municipal e verifique um pouco de nossa história registrada através

de fotos, depoimentos, objetos.

  Com certeza você se surpreenderá com tanta história ainda para conhecer.
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