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RESUMO 
 
Este trabalho tem como propósito principal refletir sobre a Associação Pró-Arte, 
uma entidade conduzida por emigrados judeu-alemães voltada para a 
preservação da cultura alemã na cidade de Rolândia. Esta emigração só foi 
possível devido a um projeto de colonização de terras iniciado pelo governo 
brasileiro na década de 1920, e que contou com uma parceria entre uma 
companhia de colonização inglesa e um grupo alemão refugiados do nazismo, 
sendo majoritariamente, de origem judaica. Uma prática comum onde existiam 
imigrantes alemães, também surgiu em Rolândia, uma associação cultural, a 
Associação Pró-Arte. Fundada em 1953, a associação organizava 
conferências, reuniões, palestras e demais atividades culturais como um meio 
de união entre os emigrados, tudo realizado em língua alemã, da mesma forma 
que o jornal mensal editado pela entidade. Este pequeno jornal, chamado 
Roland, continha artigos variados, informações sobre eventos artísticos e 
divulgação científica. O objetivo do ensaio é compreender como foi possível 
promover a cultura alemã a partir da Associação, em quais condições isso se 
deu e como se formulou uma ideia de cultura emigrante no contexto da 
colonização local.  
 
Palavras chave: Associação Pró-Arte, Imigração alemã, Cultura alemã.
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INTRODUÇÃO 

 

A colonização de Rolândia está intimamente ligada à 

colonização e ocupação do chamado “Norte do Paraná”. Uma companhia 

inglesa, a partir de 1928, adquiriu 20% das terras da região e passou a utilizar 

a nomenclatura Norte do Paraná para a região ocupada.  

 

Nesta época, década de 20, a Inglaterra estava abalada por 

crises decorrentes da I Guerra Mundial. Crises estas, que impediam os 

ingleses de investir no exterior. Porém, a situação especial que o Brasil se 

encontrava, devedor a bancos ingleses, fomentou que estes bancos 

participassem de companhias de colonização dentro do território brasileiro.  

 

Essas particularidades, ou seja, da Inglaterra 
em crise e o do Brasil devedor, a primeira 
tentando buscar saídas e o segundo em saldar 
suas dívidas, criaram condições para 
“descobrirem” as “terras desocupadas” da 
região depois denominada de “Norte do 
Paraná.” 1 

 

Constituiu-se assim, em Londres, a Paraná Plantation Limited. 

Tendo como subsidiária e encarregada de seus negócios no Brasil a 

Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP), posteriormente adquiriu a 

Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná (CFSPPr), para que assim pudesse 

fazer a ligação de suas terras com São Paulo-Santos, facilitando a exportação 

e completando o grande complexo comercial que pretendiam instalar. 

 

A divisão de terras monopolizadas pela CTNP foi realizado com 

destaque nas pequenas propriedades2, desse modo, criou-se um cenário 

propício para a ocupação das terras férteis no Norte do Estado, visto que o 

                                                 
1 OBERDIEK, Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia- PR, na década 

de 30, Londrina, Ed UEL, 1997.p.17. 
2
 Ao redor de 30 ha. E isto nada mais é que a socialização da colonização e da produção. Muitas 

propriedades eram de 5 a 10 ha, pois se visava ocupar o menor volume de terras com o maior número de 

pessoas para propiciar todas as pré condições para o desenvolvimento da região. KOSMINSKY, Ethel V., 

Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p.18. 
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governo brasileiro acreditava na necessidade da colonização de determinadas 

regiões no País3.  

 

Quando se colonizaram as terras da CTNP na década de 30, a 

necessidade não era de mão de obra para trabalhar a terra, pois não havia 

fazendas construídas como no estado de São Paulo. A CTNP “precisava 

primeiro vender a terra para ser organizada a produção4”.  

 

Com esse objetivo, a propaganda, era dirigida àqueles que 

quisessem comprar e não para virem apenas como trabalhadores. Os folhetins 

de propaganda da venda das terras no Norte do Paraná atingiram diversos 

países como: Alemanha, Suíça, Itália, Áustria entre outros. E foi o primeiro 

contato que muitos destes imigrantes tiveram com as terras brasileiras, como 

relata Max Hermann Maier: 

 

Um dia de primavera de 1935, encontrei na escrivaninha de meu escritório, um 
prospecto da “Paraná Plantation Ltda”de Londres, sobre suas terras férteis no 
Norte do Paraná, Brasil5. 
 

1 A VINDA DOS ALEMÃES 

 

Vale ressaltar, que ao mesmo tempo em que essas terras no 

Norte do Paraná estavam sendo loteadas, ocorria à ascensão do regime 

nazista na Alemanha, onde se iniciaram diversos tipos de perseguições aos 

judeus residentes no país, forçando o processo imigratório de muitos desses 

                                                 
3
 Criando assim, um sistema de loteamento dividido em 32.000 minifúndios, com média de 14 alqueires 

por lote. SCHWENGBER, Claudia Portellinha. Aspectos históricos de Rolândia. Cambe: WA Ricieri, 

2003.p.21. 
4
 OBERDIEK, Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para 

Rolândia-PR, na década de 30, Londrina, Ed UEL, 1997.p.68. 
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 Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im 

Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-1975, Frankfurt am Main: Josef 

Knecht Verlag, 1975, {datilografado}.p.1. 
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alemães judeus (de religião) e também os judeus de Hitler6. Com isso, milhares 

deles tiveram que imigrar para outros países, inclusive para o Brasil.  

 

Contemporaneamente à constituição das pequenas 

propriedades pela CTNP, um ex-chanceler do governo alemão chamado Luther 

fundou a Sociedade para Estudos Econômicos no Ultramar (Gesellschaft für 

Wirtschaftliche Studien in Ubersee), constituída por 10 bancos, empresas de 

navegação, representantes de partidos políticos e industriais. A SEEUM foi 

criada com a função de organizar e possibilitar a saída da Alemanha de 

pessoas que estivessem sofrendo com a recessão que se instalou no país no 

pós 1ª Guerra. No entanto, durante o período trabalhado neste estudo, a crise 

já havia sido superada, mesmo assim a SEEUM continuou seu trabalho, o 

esforço passou a ser a retirada da Alemanha de grupos que estavam sendo 

perseguidos pelas idéias nazistas. Por esse motivo é que a companhia alemã 

tornou-se fundamental para a vinda de alemães e judeu-alemães, para o 

interior do Brasil.  

 

Em 1934 o governo alemão passa a proibir a saída de divisas. 

Portanto, os judeus-alemães não poderiam sair com seus bens e riquezas, a 

não ser bens equivalentes a 10 mil marcos do Reich, que em 1939 passaram a 

ser de apenas 10 marcos. Impossibilitando, assim, os imigrantes a trazerem 

suas economias para adquirirem terras no Brasil 

 

A solução encontrada foi o encaminhamento de material 

ferroviário, com os quais poderiam adquirir as terras, transacionando com a 

CTNP. A ponte que ligou a estrada de ferro de Jataí a Londrina sobre o rio 

Tibaji, por exemplo, foi importada da Alemanha e aqui seu valor foi 

transformado em terras para emigrados semitas.  

 

                                                 
6
 As Leis de Nuremberg de 15 de setembro de 1935 considerava judeu, pessoas 

tivessem tido algum antepassado de descendência judaica. Com tal atitude, essas leis 

perseguiram muito daqueles que nem sabiam que alguns de seus antepassados haviam 

praticado a religião mosaica e outros, por sua vez, já se encontravam convertidos ao 

cristianismo. A essas pessoas, denominam-se judeus de Hitler. 
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Através da CTNP, uma companhia inglesa, 
poderíamos pagar uma quantia x, com o direito 
de adquirir um lote de terra no Brasil, pago em 
dinheiro alemão na Alemanha. E assim, a 
Alemanha mandava material ferroviário, que foi 
pago com nosso dinheiro7. 

 

Desta forma, a vinda de alemão-judeus para o Norte do Paraná 

com a triangulação8 feita entre a Inglaterra e esses refugiados9 tornou-se uma 

alternativa, tanto para os próprios judeus, já que assim fugiam das 

perseguições nazistas, como também para a companhia, a qual teria a garantia 

de compradores. 

 

Como a região era “desocupada”, na 
concepção de posse legal, foi necessário 
promover a vinda de migrantes e imigrantes. 
Eles deveriam comprar as terras divididas, 
“socializando” a produção, bem como habitar 
os núcleos urbanos e dinamizar as atividades 
comerciais. Estes imigrantes deveriam possuir 
recursos e condições de exercerem tais 
funções, pois as terras deveriam ser pagas e 
cultivadas [...]. 10 

 

Pode-se perceber que entre o tipo de imigrantes que se 

estabeleceram no início da colonização de Rolândia, muitos tinham profissões 

que não condiziam com a ocupação tida aqui no Brasil.  

 

Entre os imigrantes mais velhos, havia juristas 
dos mais diversos postos, desde o simples 
advogado até um Ministro da Justiça do Reich, 
juízes, advogados, médicos, professores, 

                                                 
7
 STERN, Rudolf; BEHREND, Susanne S. A História de minha vida. Rolândia: ed. do autor s/d. 

{datilografado}. p.2. 
8
 Esta triangulação consistia na compra, ainda na Alemanha, de ferro alemão, que era vendido aos 

ingleses, para a construção de uma ferrovia, ligando o norte do Paraná ao sul do país. Em troca recebiam 

um vale-terra, que lhes dava direito de uso e posse de seu lote. SOARES. Fontes para a investigação das 

identidades e religiosidades judaicas longe do judaísmo instituído: O caso Rolândia. Revista Brasileira de 

História das religiões. ANPUH, Ano II, n.4, Maio. 2009 – ISSN 1983-2859. < 

HTTP://www.dhi.uem.br/gtreligião>. Acesso em 05 de Maio, 2011.p. 23. 
9
 Emigraram como”refugiados”, por serem de “raça judia”, conforme contam em sua história, pois de 

acordo com as Leis de Nuremberg, todo aquele que tivesse ¼ de ascendência judaica, seria um judeu. 

KOSMINSKY, Ethel V. Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985.p.59. 
10

 OBERDIEK, Hermann. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia-PR, na década 

de 30, Londrina, Ed UEL, 1997.p.19. 
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comerciantes, sacerdotes até um chefe duma 
firma de fama mundial; pouquíssimos eram os 
agricultores de profissão.11  

 

Como relatado anteriormente, os imigrantes judeu-alemães 

tinham a permissão de trazer 10 mil marcos de Reich, inicialmente. Contudo, 

vinham acompanhados de outras riquezas. Suas bibliotecas, obras de arte e 

instrumentos musicais. Do ponto de vista cultural, isto se destaca, pois a 

preocupação com a preservação da cultura alemã transparecia entre estes 

emigrados.  

 

1.1 ORGANIZAÇÃO CULTURAL 

 

Uma associação cultural fundada em vários pontos do Brasil 

onde existiam imigrantes alemães, no fim da década de 1940, também surgiu 

em Rolândia. A Associação Pró-Arte Rolândia, fundada em 1953, organizava 

conferências, reuniões, palestras e demais atividades culturais como um meio 

de união entre os emigrados.  

 

Embora ilhados no meio do mato, sentimos a 
necessidade de procurar acompanhar e 
compreender as mudanças. Em 1953, por 
ocasião dos festejos do centenário de criação 
do nosso Estado do Paraná, fundamos a 
Associação Pró-Arte Rolândia. Suas 
finalidades se resumem em oferecer estímulos 
nos campos da ciência e da arte, bem como 
oferecer palestras e exposições a respeito. 12 

 

De acordo com Max Maier os conferencistas eram muitas vezes 

escolhidos entre os próprios refugiados, mas também entre pessoas de fora, 

seja de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e de outros países, tais como 

Alemanha e Estados Unidos. Músicos iam de São Paulo para realizar 
                                                 
11

 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 Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-

1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975, {datilografado}. p.20. 
12

 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 Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-

1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975, {datilografado}. p.58. 
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concertos em Rolândia. Grupos de teatro de São Paulo e Curitiba 

apresentaram espetáculos e leituras de peças precedidas e seguidas de 

comentários. Havia, ainda, a declamação de poesias alemãs. 

 

Os temas das conferências eram os mais diversos: desde 

relatos de viagem até as mais modernas técnicas de ensino; a arquitetura 

barroca no Brasil e na Europa; relatos sobre a flora, o solo e o clima do Brasil, 

etc.  

 

Estas realizações da Pró-Arte, segundo o mesmo autor, 

mantiveram os imigrantes em contato com o resto do mundo.  

 

Tornou-se até tradição que rolandienses que 
pudessem empreender uma viagem ao interior 
do país, ou ao estrangeiro, na volta expuserem 
na pró-Arte suas impressões e experiências.13  

 

Todas as atividades da associação eram realizadas em língua 

alemã, da mesma forma que o jornal mensal editado pela mesma. Este 

pequeno jornal chamado Roland continha artigos, informações e programações 

de eventos artísticos e divulgação científica.  

 

A ligação com a Alemanha era evidente não apenas na 

utilização da língua. O jornal, por exemplo, tinha uma coluna na qual jovens da 

cidade de Bremen procuravam se corresponder com jovens de Rolândia.14 

 

A tentativa de preservação da cultura alemã também se 

apresenta na escolha de temas referentes a fatos e pessoas importantes da 

Alemanha, tanto nos artigos do jornal, quanto nas conferências e palestras da 

Pró-Arte. Também a divulgação de datas e eventos relativos a personagens 

expoentes da cultura alemã mostra essa preocupação. Assim, na edição de n° 

10, do jornal Roland, é apresentado um artigo sobre o “125° aniversário de 
                                                 
13

 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 Rechtsanwalt wird Kaffeepflanzer im Urwald Brasiliens: Bericht eines Emigranten 1938-

1975, Frankfurt am Main: Josef Knecht Verlag, 1975, {datilografado}. p.59. 
14

 “Roland”, n°9, Maio/Junho de 1958, p.2.  
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nascimento de Johannes Brahms” 15. Destaca-se também a ida a Rolândia do 

crítico judeu-alemão Anatol Rosenfeld, para a realização de uma conferência 

sobre literatura.16 

 

No entanto, ocasionalmente havia artigos sobre personalidades 

brasileiras, como Ruy Barbosa, e também artigos sobre problemas agrícolas 

relacionados ao café: orientação sobre plantio e colheita.17 

 

Dessa forma, o jornal da Pró-Arte, embora demonstrando como 

orientação principal a conservação da cultura alemã, funcionava também, ainda 

que sem a mesma intensidade, como um veículo de integração dos imigrados à 

nova terra.  

 

Além disso, a Pró-Arte funcionava como ponto de encontro dos 

imigrantes, na sua tentativa de como se referia Max Maier (1975) de “não 

deixarem morrer toda a cultura alemã”. As duas funções principais da 

associação, clube (ponto de encontro) e cultural (realizações culturais) 

mostram que ela era um importante foco de relacionamento para os habitantes 

de Rolândia considerados como “refugiados” e, entre eles, os fazendeiros 

principalmente. 

 

O que não podemos deixar de observar é que ao mesmo tempo 

em que favorecia a reunião de imigrantes alemães, formava uma barreira aos 

brasileiros pela utilização do idioma alemão. Além dos brasileiros, os 

descendentes de alemães do sul do Brasil, embora falando alemão, não tinham 

condições de participar das reuniões da Pró-Arte, pois, segundo os 

entrevistados por Ethel Kosminsky “eles não se interessavam pela cultura 

alemã”.18 

 

Haviam conferências, músicas, concertos e festas. Minha esposa guarda até 

hoje uma lista de reuniões promovidas anualmente pela Pró-Arte. Os colonos 

                                                 
15

 “Roland”, n°10, Julho de 1958, p.3.  
16

 “Roland” n°10, Julho de 1958, p.2. 
17

 “Roland”, n°9, Maio/Junho de 1958, p.1. 
18

 KOSMINSKY, Ethel V., Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p.84. 
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do Rio Grande do Sul, alemães açougueiros, não se interessariam em 

participar dessas reuniões.19 

 

A barreira cultural estabelecida pela Pró-Arte é clara e 

ultrapassa o problema da língua. Os descendentes de alemães do Sul do 

Brasil, embora falando alemão, não se integravam a ela.  

 

A identidade alemã aparece aqui muito clara, pois não só em 

Rolândia, como em diversos lugares onde houve colonização alemã, ou onde 

foram identificados grupos importantes de refugiados alemães (como em São 

Paulo), estas associações também surgiram.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 KOSMINSKY, Ethel V., Rolândia, a Terra Prometida. SP: CEJ/USP, 1985. p.85. 
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