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No período compreendido entre a ascensão do nazismo (1932) e a fatídica noite 

dos cristais (1938) a região que ficaria conhecida como Gleba Roland (atual cidade de 

Rolândia no norte do Paraná) recebeu uma significativa quantidade de imigrantes de 

origem judaica1. Este grupo de judeus incrustados no norte do Paraná já vem 

chamando a atenção de muitos pesquisadores em dissertações2.   Anela-se aqui 

entender o quão complexa as configurações identitárias foram, e como esta 

complexidade pode ser desbravada pelo estudo dos cemitérios de Rolândia e dos 

registros de cultura material por estes legados.  

Para além do que a priori já se sabe sobre estes, faz-se necessário conhecer as 

estratégias de sobrevivência e de adaptação por eles engendradas. Estratégias estas 

que foram, obrigatoriamente ou não, levados a fazer. Percebendo neste processo que 

o constante encontro com o outro aparece como elemento despertador de identidades, 

perceber também como se estabeleceu as relações com a vida e a morte na nova 

terra, com o novo e o antigo, o que passou e o que viria. Parece existir nesse caso um 

vasto encontro de fatores convergindo no estabelecimento deste imigrante, temos a 

ação nazista, o Estado-Novo, a população local, os demais imigrantes, cada qual 

trazendo suas especificidades para este processo. E a isto se acrescentam os 

problemas materiais e geográficos, em fim, a partir deste heterogêneo painel, que não 

pretendemos resolve-lo, mas utiliza-lo para a questão dos cemitérios, que derivamos 

nosso estudo.  

Cabe ressalvar que o tema identidade carrega um importante espaço de 

relativismo. A História Cultural recente tem assistido a fragmentação dos sujeitos 

históricos, a imensa problematização das categorias a eles atribuídas, a indefinição das 

culturas dominantes e dominadas, e assim ao infinito. Não se tenta construir uma figura 

una, monolítica visto que dificilmente poderemos falar em identidade de algum grupo, 

                                                
1 A maioria dos estudos realizada sobre o tema menciona a quantia de oitenta famílias ditas judaicas, um 
número alto dentro do pequeno universo populacional da região. Com relação ao termo “origem judaica”, 
um tanto problemático, aceitemo-lo por hora, para problematiza-lo adiante.  
2 KOSMINSKY, Ethel V., Rolândia, a terra prometida. São Paulo: CEJ/USP,1985, OBERDIEK, 
Hermann I., Fugindo da Morte: imigração de judeus alemães para a cidade de Rolândia-Pr, na 
década de 1930. Londrina: Eduel, 1997. 
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convém apelarmos para a solução talvez contra-sensual de nos referirmos a 

“identidades”. Ou seja, a identidade não é fixa, única e eterna, e é justamente deste 

ponto devemos partir. Não se tem a ilusão de resgatar “a identidade judaica em 

Rolândia”, primeiro porque não houve uma manifestação equânime, uniforme, 

universal, segundo porque as identidades por nós asseveradas não correspondem às 

identidades judaicas de outras localidades. Porém o que os traços judaicos 

encontrados têm a nos dizer? Que reflexões esses nos permitem para contribuírem 

para a reflexão histórica referente ao período e a região? A identidade antes de uma 

categoria deve aqui ser entendida como um mecanismo. A idéia de identidade revela 

no fundo um constructo seletor de memórias, reconstrutor de lembranças e sobretudo 

criador de sentidos, um mecanismo psíquico, na esfera individual, e dos lugares de 

memória, na coletiva, que cria a ilusão de familiaridade em nossas referencias 

espaciais e uniformiza nossa impressão do tempo.  

O que se pretende aqui é tão somente aprofundar-se na compreensão das 

atitudes destes homens que se viram obrigados a evadir de sua terra natal, a 

Alemanha, e “desbravar” uma terra, a eles, estranha, distante e totalmente distinta de 

seu território natal. Como eles se entendem e se classificam e são classificados, 

interessa-nos mais do que como poderíamos, filiados a esse ou aquele parâmetro 

teórico, categorizá-los. E para além, deseja-se perscrutar não só como 

conscientemente se auto-conceituam, mas como inconscientemente o fazem. 

Um segundo problema está implícito, e mais profundamente é desta questão 

que toda a reflexão aqui proposta deriva. O que é ser de origem judaica? Quem é 

judeu? É certo que não há uma só resposta a estas perguntas, e o que deve ser 

percebido é que diferentes conceituações se contrapõem neste contexto. O Nazismo 

considera o judeu uma raça, a ser eliminada é claro, mas uma raça. No sentido mais 

estrito poderíamos considera-los uma religião, e é claro que por mais que afrouxemos 

os critérios está perspectiva esta sempre presente, podemos ainda considera-los como 

etnia deslocando o teor classificatório da vinculação biológica, como faz a raça, para os 

aspectos culturais. E partindo do conceito de etnia formulado por Fridrik Barth3 esse 

teor cultural que dá corpo à etnia não é único nem definidor da mesma e não é 

estabelecido pelo pesquisador, mas este deve capturar as fronteiras culturais que a 

etnia esta estabelecendo, as estruturas de organização relacional que se desenvolvem. 

                                                
3 BARTH, fredrik, Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P, STREIF-FERNANT, J, Teorias 
da etnicidade seguida de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo:Ed. 
Unesp,1998 
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Estas perspectivas têm de ser consideradas em conjunto no caso de Rolândia, todas 

podem ter acontecido. 

 Parte-se, para tanto, de uma perspectiva multidisciplinar, entendendo que se em 

um primeiro plano é necessário historicizá-lo, em um segundo faz-se necessário 

acrescer as contribuições de reflexões diversas que nos permita fazer a este objeto o 

que Peter Burke chama de “novas perguntas.”4 Entender a questão das identidades só 

nos é possível através de uma perspectiva interdisciplinar. As revisões antropológicas 

sobre o conceito de etnia sedimentam o entendimento das relações identitárias 

vislumbradas, as considerações pós-psicanalíticas a cerca do enfrentamento da morte 

ou da ameaça da mesma também, veremos, nos ajudam na compreensão destes 

imigrantes.    

Uma característica pode ser recuperada pelos relatos dos sobreviventes, mesmo 

que já houvesse outros “desbravadores”, e antes destes outras populações autóctones, 

este homem que imigra sente-se um desbravador. Ao contrário do que aconteceu 

majoritariamente nas imigrações para o Brasil, a imigração judaica tendeu ser mais 

urbana. E no caso específico de Rolândia uma população urbana, de camadas médias 

e altas, vê-se obrigada a embrenhar-se no interior do Brasil, numa região em vias de 

povoar-se. Esta é sua primeira identificação com a nova terra e também a primeira 

construção histórica a seu respeito. Um exemplo salta-nos aos olhos. No título de seu 

livro; Ein Frankfurter Rechtsanwalf wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens5, Max 

Hermann Maier, um imigrante alemão de ascendência judia, que veio para o Brasil 

depois da terrível Noite dos Cristais, diz ter se tornado cafeicultor na selva brasileira. 

Nota-se o caráter inóspito dado por ele às terras que hoje conhecemos por Rolândia. 

Porém, misto de abrigo e de terras selvagens. Se por um lado é selva por outro é o que 

propicia sua nova identidade, ou seja, cafeicultor.   

Se por um lado a Gleba Roland era encarada como inóspita, carente de 

desbravamento, por outro, esta terra, paradoxalmente, representa a salvação dos 

horrores que concomitantemente ocorriam na Europa. E o desconhecido e temerário 

tanto pela suas características rudes e cruas como pela política nada amigável do 

Estado Novo, coexistem com o ideal de terra mui próspera e fértil que marcou o 

povoamento mais extensivo do Norte do Paraná. A significação desta terra é, portanto, 

                                                
4 BURKE, Peter, A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo:EDUNESP, 1992. p.12 
5 MAIER, Max Hermann. Um Advogado de Frankfurt se torna cafeicultor na selva brasileira: relato 
de um imigrante (1938-1975) ( tradução de Mathilde Maier e Elmar Joenck do original alemão: Ein 
Frankfurter Rechtsanwalf wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-1975, 
Frankfurt am main: Josef Knecht Verlag, 1975, datilografado.) 
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ambígua, e não foi injustificadamente que terminada a Guerra, amansados os ânimos, 

alguns preferiram voltar para a Alemanha retomar suas vidas e outros resolveram 

permanecer, reconhecendo nas terras rolandenses seu futuro. 

 As populações que dividiram esse espaço carregaram outras problemáticas 

latentes. Não se pode esquecer que apesar de estarmos tratando dos alemães 

enquadráveis nas leis de Nuremberg, os judeus, existiam alemães não-judeus e outros 

grupamentos étnicos como os japoneses e italianos, e em vista do contexto histórico da 

Segunda Grande Guerra isto muito bem poderia representar limitações a integração 

dos judeus ao complexo “sistema poliétnico”6 que se instaurou na localidade. O 

principal fato a ser investigado torna-se a dualidade de sentimentos e representações 

deste novo “lar,” desta nova vida, que geram identificações também duais consigo, com 

a terra e com os outros. O fato portanto de não se ter estabelecido uma comunidade 

judaica no sentido oficial e religioso em Rolândia, mas ter se criado um clube cultural 

de freqüência ashkenazi diz muito sobre esta relação conflituosa de medo e esperança. 

Este clube nos indica justamente aquilo que Barth chama de fronteira étnica, uma 

separação de relações dos de dentro com os de fora.   

Dentro deste contexto contraditório das relações com o ambiente e com o outro, 

a que se levar em conta uma perspectiva um tanto mais ampla. Numa população 

marcada pelo contato brutal com a morte, genocídio, a perseguição étnica e a crise 

identitária decorrente, não se pode apenas conhecer o que pensavam sobre o nazismo, 

Alemanha e a Guerra, mas o que não chegaram a ter consciência de que sentiam 

sobre os mesmos. O que se esconde por traz de seus atos e seus registros são marcas 

dos medos, desilusões e impulsos que esse contexto atroz lhes suscitou. A 

compreensão de sua identidade como judeus, ou alemães, dentro de um meio 

poliétnico, policonfessional e tendo em vista os ecos da violência do terceiro Reich, 

pode ser reinterpretada pelas considerações de Elias Canetti sobre a morte, as 

massas, e a violência. 

O que há por traz da vinda desta população judaico-alemã para o norte do 

Paraná e da perseguição que sofreram previamente, é uma relação de mando, de 

ordem de fuga como conceitua Elias Canetti7. Para este pensador por trás de toda 

ordem existe uma ameaça, que é em última análise uma ameaça de morte, se 

                                                
6BARTH, Fridrik,Op. Cit. p.197. 
7 CANETTI, E, ADORNO, T, W, Diálogo sobre as massas, o medo e a morte. Novos Estudos. 
CEBRAP.Nº21, 1988.pp116-132.  
também ver: CANETTI, Elias. Massa e Poder.Brasília: Melhoramentos, 1983. 
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pensarmos psicanaliticamente. Ou seja, permeando as relações sociais, as instituições 

e as punições, existe o princípio de que todo mando é recebido como uma ameaça à 

sobrevivência e como as presas dos predadores ao ouvir seu rugido, ou aceitamos, ou 

fugimos. A partir disso pode-se entender a frase de Adorno: “Toda execução se dirige 

aos outros que não são justiçados.”8 O maior terror não sentem os que são eliminados 

por instituições revestidas de poder, e sim os sobreviventes a estas punições por ter de 

conviver com a impotência e a dor diante do desmando e do assassinato que, 

inconscientemente ou não, viu-se identificado com o vitimado. Logo a esses 

sobreviventes do Nazismo sobram-lhe um Aguilhâo das ordens9, a eles, ou a seus 

iguais. E paralelamente, lhes foi imposta também uma categoria, o ser judeu. Este é o 

maior elemento identitário e unificador deste grupo, o fato de terem passado pelo 

terrível processo de se depararem com o paroxismo da violência, a ameaça perene de 

destruição.   

Precisa-se perceber aqui que antes de tudo, é que o que estava acontecendo 

com estes imigrantes no Brasil ao fugir da Alemanha hitlerista o que se almeja é 

sobretudo sobreviver. Não só fisicamente mas psiquicamente ao mundo, a eles tão 

familiar, que se viu desabar. Este desmoronamento prefigura-se como uma atitude 

muito similar à registrada por Freud frente à Primeira Grande Guerra10. Freud diz que 

ao sobrevivente resta-lhe uma profunda aflição mental alimentada por uma desilusão 

de constatar a falência daquele mundo que por toda vida aprendera a chamar de pátria, 

e dos valores que o sustentava. Deve-se perceber a profunda relação desta violência 

institucional, e de suas conseqüências, com o que psicanaliticamente poderíamos 

chamar, os instintos Tanatosos. 

 Mediando esta relação, acima descrita, de domínio e violência está uma 

perspectiva mais profunda da morte, para quem ainda não a conhece efetivamente. A 

morte como pulsão de sobrevivência. O efeito que o contato com a morte 

inconscientemente tem é o de fugir dela, ou seja, nega-la, supera-la, vence-la 

prosperando, crescendo, aumentando, ou ainda filiando-se a esse ou aquele grupo. 

Para Canetti, as redes de alianças coletivas, ou o identificar-se como sendo igual ao 

outro, tem como objetivo primeiro sobreviver, evadir ao medo da finitude. E isso porque 

em última análise, são maneiras de lutar contra a fragilidade da vida humana não 

                                                
8 IDEM.pp.132. 
9 IBIDEM.pp.132. 
10 FREUD, Sigmund, Reflexão para os tempos de guerras e morte.In: Obras Completas vol.XIV. 
RJ:Imago,1974.  
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sociabilizada e com a hostilidade do mundo natural.11 Estes grupos coletivos sejam 

grupamentos étnicos, massas, partidos políticos criam valores comuns, só existentes 

em seu meio, para que se sintam parte de um todo, que em sua coletividade resiste à 

morte e pelo poder que encontram em sua cooperação prosperem. 

 O que se pode inferir destes postulados, e o que interessa-nos com nosso 

objeto, é que a identidade do judeu-alemão-rolandense se constrói a partir dessas 

pulsão de sobrevivência, relutante e dual como sua relação com o espaço regional 

físico e populacional, ora afirmando sua identidade e talvez etnidade judaica, ora sua 

identidade alemã e por vezes sua nacionalidade brasileira. Acima de tudo isso porém, 

tenta-se sempre sobreviver, superar a morte e tudo o que a traga lembrança mesmo 

que para isso seja preciso reinventar-se enquanto ser humano, por ter presenciado o 

esfacelamento de sua “humanidade” natal. 

Ora, não se constituiu uma comunidade judaica em rolândia, porém o que a 

pesquisa sobre seus túmulos tem a nos mostrar é que tanto a imposição de serem 

considerados judeus, pelos alemães, e tanto a necessidade de superar a crise e os 

desafios que a vinda para o Brasil trouxeram lhes fizeram em muitos momentos 

afirmar-se como judeus, embora ora tenham se afirmado alemães e ora tenham se 

afirmado brasileiros. A identidade judaica sobreviveu na medida que as violências e 

inúmeras mortes por estes sofridas, não permitiram que se esquecessem dela.   

Existem dois cemitérios em Rolândia ambos municipais, porém um é urbano, 

cemitério São Pedro, o outro se encontra na zona rural da cidade, cemitério do São 

Rafael. O cemitério São Pedro, o maior e o mais utilizado, é um cemitério tipicamente 

brasileiro, cruzes, oferendas, grandes mausoléus, porém principalmente em sua área mais 

antiga há um grande número de sepulturas com características judaicas, sobrenomes de 

famílias de judeus-alemães, estrelas de Davi, inscrições em Hebraico, jazigos perpétuos 

(importantes para os judeus que não permitem a exumação salvo casos muito especiais). 

Outra característica nesses setores do cemitério é a grande utilização da língua alemã nas 

lápides. 

No caso do São Rafael, quase todos os túmulos do pequeno cemitério pertencem 

famílias alemãs. A presença de sepulturas judaicas é ainda maior, as mesmas 

características tumulares acima mencionadas se repetem, talvez se intensifiquem. Porém 

o que não pode deixar de ser observado são as assimilações, as singularidades que 

encontramos nos dois cemitérios. Muitos sobrenomes reconhecidamente judaicos 

                                                
11 CANETTI, Elias. Op. Cit. p.118-119. 
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encontram-se com cruzes, as características judaicas se misturam com características 

cristãs. Pode-se dizer que existem referências ao judaísmo, ou às suas simbologias 

referente a morte, mais não uma sistemática utilização de todos os seus pressupostos 

religiosos.  

Mais importante, entretanto é entender com estas sepulturas cheias de variações e 

singularidades tornam-se uma fronteira étnica para os que a produziram. Ou seja, o que o 

instante de construção daqueles registros tumulares pôde capturar foi um momento de 

afirmação do “ser judeu”, porém este instante afirma-se como o grande instante, o 

momento do confronto com a morte. O confronto com o elemento que realmente os afirma 

como judeus, o fato de terem sofrido os horrores do aguilhão da morte gerado pelo 

nazismo, faz do momento da morte uma espécie de hora da verdade. Momento de 

potencializarão de todas as tenções que suas histórias latentemente guardaram.     

    Cabe-nos agora retornar ao ponto de partida, as possibilidades do cemitério para 

a história. Tentou-se nestas breves linhas trabalhar para construir uma abordagem das 

atitudes dos homens frente à morte adequada aos problemas da questão  identitária dos 

judeus de Rolândia, que permitisse aumentar as possibilidades de estudo neste domínio 

da História e também para esse objeto específico. Os esforços dirigiram-se no sentido de 

criar um campo conceitual que estabelecesse relações com as outras ciências humanas e 

assim dessem conta de fenômenos como a morte e a identidade através da etnicidade. 

Por outro lado tornou-se igualmente necessário a procura de procedimentos que  nos 

levasse às fontes de maneira a estabelecer interfaces com os conceitos desenvolvidos 

anteriormente e  que assim tornasse viável a presente pesquisa. Construído o itinerário 

permitimo-nos viajar pelos resquícios destes homens, pontuar o lugar da vida, da 

sobrevida e da morte, reinterpretar seus atos, seus vestígios. 

 

 

 

 

         


