
HEROIS SEM ARMAS 

Maria Luiza Tucci Carneiro 
E sempre importante revisitar o passado; e nele que encontramos nossas raizes 
culturais, seus significados e suas signific~Oes, elos elucidativos de nossos 
questionamentos presentes. Muitas vezes deixamos que a hist6ria oficial, construf da 
pelos homens do poder, invada nossa realidade superpondo-se as hist6rias de 
anOnimos e, relegando a um segundo piano, nuances significativas da hist6ria 
politica, econOmica, religiosa e social. 

A Hist6ria do Brasil esta repleta de omissOes, de triunfalismos, de grandes her6is. 
Mas, nae> e s6 de vit6rias e heroismos que se constr6i a mem6ria de um pais. 
Nern todos her6is safram nas frentes de batalha; nem todos foram magistrados, 
govemadores. Nern todos foram coroneis. Muitos foram herois sem armas. 

Silencios sao impostos erguendo-se barreiras entre a hist6ria oficial e a contra
hist6ria. Aos homens do poder s6 interessa registrar feitos que os enalt~am e lhes 
rendam gl6rias: sem perda de credibilidade. Assim nascem os mitos cuja persisrencia 
depende, em muitos casos, da omissao dos fatos, dos silencios da Hist6ria. Por 
outro lado, eles sao alimentados por cultos, homenagens, biografias de exal~ao que, 
repetidos de tempos em tempos, configuram ao nivel do imaginario coletivo a figura 
do idolo.1 

Diriamos que a mem6ria vai sendo lapidada ao gosto dos responsaveis pela 
formula~ao da hist6ria oficial que, por sua vez, procura evitar desafios a ordem 
estabelecida, aqui traduzidos como conflitos, tensOes. 

Assim foi que, durante os anos 30 e 40 no Brasil, configuraram-se mitos que hoje 
fazem parte da mem6ria nacional. Dentre estes cabe citar Getulio Vargas e Oswaldo 
Aranha. GetUlio Vargas, ditador durante o "Estado Novo" (1937-1945) ganhou o 
tltulo de "pai dos pobres" e de "Salvador da Patria". Nao falava-se em ditadura e sim 
em "regime de autoridade", emanado do povo.2 

Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos(1934-1938) e ministro 
das Rela~oes Exteriores(1938-1944) fortaleceu sua imagem de "protetor dos judeus", 
ap6s sua participa~ decisiva (voto minerva) na Assembleia Geral da ONU em 
1947, que culminou com a form~ao do Estado de Israel. 0 periodo anterior de 
sua carreira diplomatica durante o Estado Novo fica esquecida, relegada ao silencio. 
Foi exatamente nesta fase que o Brasil colocou em pratica uma polltica imigrat6ria 
restritiva ao judeus, visto tramitar pelos bastidores do Itamaraty (nome pelo qual e 
conhecido o Ministerio das Rela!(oes Exteriores Brasileiro) um dos maiores pacotes 
de correspondencia anti-semita. E o pr6prio Oswaldo Aranha manifestou-se neste 
sentido, contra o judaismo, o comunismo e a m~onaria, posicionamento que nae> 
combina muito com o homem descrito por seus bi6grafos.3 
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Biografias de exal~Ao sobre estes dois lideres politicos proliferaram em diferentes 
momentos sem, entretanto, fazer qualquer referencia aos seus envolvimentos com a 
pratica de uma politica anti-semita. Parte da documen~ oficial continua sob a 
guarda do Arquivo Hist6rico do Itamaraty que, em nome da Seguran~a Nacional, 
classifica os documentos em ostensivos e noo-ostensivos. 

Desta forma estamos diante do controle da mem6ria. Impedindo ao historiador 
o acesso a este tipo de inform~o--nno-ostensiva- tambem esta impedindo-se 
a tomada de consciencia, ou seja: de detectarmos, neste caso, com todas suas 
nuances, o anti-semitismo que persistiu nos bastidores da diplomacia brasileira. E 
de fundamental importfulcia a identific~no de nomes, ideias e ~res daqueles que 
posicionaram-se contra e a favor dos judeus que, movidos pelo desespero, medo e 
tens:Io, procuravam refugio no Brasil.4 

Assim, a triagem que o Arquivo Hist6rico do Itamaraty faz das fontes documentais, 
a moda inquisitorial, organizando-as hierarquicamente, e reflexo das rel~Oes de poder 
explicitando o controle das institui~Oes govemamentais sobre a Hist6ria. Esta atitude 
que o arquivo assume- de guardioo da mem6ria- noo e novidade; pois o Estado 
frequentemente imp0e silencios a Hist6ria com o objetivo de preservar sua mem6ria. 
E, em muitos casos, a verdade compromete a imagem que as institui1tres pretendem 
fazer de sf mesmas ou de seus homens.5 

Junto ao acervo diplom~co encontra-se arquivado pa.rte da documenta~o que 
testemunha a Iota pela sobrevivencia empreendida por aqueles que, sob a acusa~oo 
de nao pertencerem a ''ra~a ariana" foram classificados pelo govemo brasileiro como 
indesejaveis, parasitas e responsaveis pela form~o de quistos raciais. 6 Identificados 
como "inimigos da N~o brasileira", os imigrantes judeus Ian~ mao de todos 
os artiffcios disponfveis com o objetivo de conseguir o visto para imigrar ou entiio, 
atraves deste, salvar pais, parentes e irmaos que ainda sobreviviam escondidos por 
camponeses ou aguardando a sorte nos campos de trabalho e de concenf:ra\:oo. 

Sobreviver as leis anti-semitas implantadas por Hitler e Mussolini, sobreviver 
aos campos de concenf:ra\:Ao e ao holocausto foi indiscutivelmente uma Iota, um 
trauma. Nada disto deve ser esquecido, pois o recuo abre esp~o a hist6ria oficial que, 
comprometida com o passado, forja versres convenientes, propiciando a reabili~ao 
das "Santas Inquisi~", do Nazismo e dos regimes totalitarios.7 

A luta destes imigrantes para tentar romper as barreiras impostas pelo govemo 
brasileiro durante o regime estadonovista pode ser recuperada atraves das hist6rias 
de vida, preenchendo a lacuna deixada pelos documentos "omitidos" pelo Arquivo 
Hist6rico do Itamaraty. 

Este e o fantastico mundo da Hist6ria Contemporfulea onde o pesquisador vai 
as fontes e dialoga com elas, recompondo a trama dos fatos, das em~oes e das 
indag~s. Cada testemunho e uma partfcula viva de um universo de lembran~ 
que, do ponto de vista da Hist6ria do povo judeu, desperta lembran~ amargas que 
muitos preferem nno recordar. 
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Ao historiador cabe a tarefa de registrar estas vozes que, em unfssono, contribuirao 
para a reconstitui~ao de uma realidade que, apesar de pr6xima a n6s, ainda nao foi 
devidamente documentadae analisada. Algumas vezes jaestlo cansadas: nao devemos 
deixar que o tempo as cale. 

Nuances desconhecidas da Hist6ria do Brasil e da Hist6ria do povo judeu, 
em particular, podem ser recuperadas trazendo a tona- via testemunho oral
uma infindavel variedade de fontes documentais (diarios, livros de mem6rias, 
fotografias, documentos oficiais, etc) que somadas, contribuirao para a constru~o do 
conhecimento hist6rico. 8 

Historiador:arque61ogo das lembran~s 
A Hist6ria nao deve servir a interesses particulares, nem de indivi'.duos 

isoladamente, nem de famflias compactuantes com as esferas de poder. Preconceitos, 
cristaliz~ao de privilegios, mumific~ao de her6is, press0es poli'.ticas, nao devem 
contar como criterios subtraindo responsabilidades. Assim, a reconstru~ao do passado 
nao cabe apenas ao historiador. Todos n6s somos "depositarios" de lembran~as. 
testemunhas de fatos, molas mestras do cotidiano. Ao historiador como profissional
arque6logo das lembran~as- cabe o registro, a orden~o e a reflexao; sem 
partidarismos. Ao depoente, o resgate de sua experiancia de vida, da luta pela 
sobrevivancia; sem omissao. Cabe, a todos n6s, cada qual ao seu modo, recompor 
sua biografia individual. Eu diria: uma obrig~ social. 

Cada qual deve reconstituir sua hist6ria de vida a partir de sua "visao de mundo", 
sem altera~<ks. Nao deixar que o cotidiano seja relegado ao nlvel do insignificante 
ou que o nebuloso seja simplificado, perdendo elementos significativos para a 
reconstru~o do passado. 

Para muitos destes "her6is sem armas" e dificil falar, reconstituindo imagens 
perturbadoras do seu passado, recompondo cenanos e personagens que durante anos 
ficaram camuflados no inconsciente compondo uma mem6ria coletiva subterranea. 
Todavia, nao devemos colaborar com aqueles a quern interessa apagar vestlgios de 
um passado negro, eximindo-se da responsabilidade ou ainda, fazendo apenas brilhar 
os momentos de gl6ria.9 

E oportuno lembrarmos, neste momento, um pequeno trecho de Simone de 
Beauvoir, introdu~ao do livro Shoah, texto integral (falas e legendas) do filme de 
Claude Lanzmann, exibido em 1989 em Sao Paulo: 

Os lugares: uma das grandes preocup~Ges dos nazistas foi apagar os vestigios; 
mas nao puderam abolir todas as mem6rias e, sob as camujlagens - florestas 
recentes, grama nova -, Claude Lanzmann soube reencontrar as horrlveis 
realidades. Naquele prado verdejante, havia valas afuniladas onde caminh<ks 
descarregavam os judeus asfixiados durante o trajeto.10 

A esta atitude (a de camuflar a verdade) soma-sea corrente revisionista que, nos 
ultimos anos, vem sendo assumida por intelectuais alemlies que negam as cfunaras 



72 Maria Lufza Tucci Carneiro 

de gu e o extennfnio de judeus, ciganos e doentes mentais. Como muito bem afirma 
Pierre Vidal-Naquet 

O que se tenta destruir nao e a venlacte, pois ela e indestrutfvel; mas a tomada 
de consci8ncia. 

Portanto, nAo devemos abrir mAo dos testemunhos daqueles que presenciaram e 
foram vltimas da pratica do piano de elimin~Ao dos judeus da sociedade eW"O¢ia nos 
anos 30 e 40. Lembrar e importante, principalmente quando observamos que atitudes 
anti-semitas, ainda que isoladas, continuam a ser detectadas em um ou outro lugar 
do mundo dito "civilizado", lal como recentemente ocorreu em Carpentras (sudeste 
da Fran~) quando um cemitmo judeu foi profanado.11 

No Brasil nunca tivemos pogroms ou manifes~Oes populares contra a 
comunidade judaica. Tivemos sim, durante o petiodo Vargas, uma politica imigrat6ria 
restritiva, anti-judaica, expressao da manifes~Ao de um anti-semitismo oficial 
caracterizado de politico e xen6fobo. 0 que e tragico, conforme afirmou AntOnio 
Candido: 

E que naquele momento a restri~ a entrada de judeus podia levar, como 
levou, a des~a ea morte milhares de seres humanos. De modo que barralos, 
por anti-semitismo, xenofobia, nacionalismo ou simples displicencia, acabou 
tendo os mesmos resultados catastr6ficos. Provavelmente, a maioria daqueles 
funcionarios, nAo desejariam que ocorresse o que ocorreu aos judeus - a 
"soluca<> final" - cuja pavorosa extensilo s6 se re-velou depois da guerra. Mas, 
o tertivel e que os atos que preconi7Nam, contribufram muitas vezes para a 
catastrofe.12 

No entanto, cabe lembrar que existem fac~es, hoje, nos programas de mem6ria, 
que nil<> se interessam em descer aos por0es da nossa hist6ria, manifestando, 
claramente, seu descontentamento com esta modalidade de analise. Esta e uma ~Ao 
anti-hist6rica, anti-cientffi.ca.13 0 passado aque nos referimos deve ser reconstru1do e o 
historiador deve ter o direito de usar cientffi.camente esta documenta~. interpretando 
um lado tao pouco estudado da Hist6ria Contemporanea do Brasil. Nil<> devemos ser 
coniventes com este fen6meno de "esquecimento por interesse". 

Interessa ainda, a alguns poucos, perpetuar a imagem do "homem cordial", sem 
preconceitos e sem barreiras raciais. Interessa a tantos outros referendar Getdlio 
Vargas como ''pai dos pobres" e "defensor dos humildes". E, nil<> sei a quantos 
mais interessa, manter nas sombras do Arquivo Hist6rico do Itamaraty a mem6ria 
anti-semita da diplomacia brasileira. 

Temos ainda um importante cap1tulo da Hist6ria para ser escrito pois, existe entre 
n6s, uma coletividade representativa de judeus imigrantes procedentes da EW"Opa nos 
anos 30 e 40. Hoje, eles e seus descendentes, encontram-se concentrados e integrados 
aos grandes centros urbanos da regiAo sul e sudeste do prus, dentre os quais cumpre 
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citar: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e SAC> Paulo. Ha, ainda, 
um grupo representativo de judeus alemlles, instalados nas proximidades da cidade 
de RolAndia (norte do Parana), ocupando extensas meas em fazendas produtivas.14 

NAo ha documen~ que alcance a riqueza destes testemunhos. Acredito que 
existe, em parte, o medo de falar, a vontade de ''nAo querer lembrar" em consequ!ncia 
de tudo o que sofreram. Mas, nAo podemos admitir que isto ocorra do ponto de vista 
da consci!ncia hist6rica. Para os historiadores e todos aqueles que sentiram de perto 
o perigo nazista e fascista, resgatar esta parte da nossa hist6ria e uma aroua tarefa. E 
como lapidar um diamante: os cortes sAo dificeis, mas a arte final e gratificante.15 

0 discurso anti-semita: construindo a imagem do judeu 
Estamos diante de dois discursos: o oficial, produzido nos anos 30 e 40, 

responsavel (segundo sua versilo) pelo restabelecimento da ordem no pafs; e o 
oral, contemporaneo a este artigo, responsavel por uma revisAo critica daquele 
passado. Testemunho daqueles que, como judeus, tiveram que romper as barreiras 
do preconceito para conseguir sobreviver. Este grupo configura um perfil diferente 
daqueles que, anteriormente, ingressaram no Brasil. Tai disti~llo se observa ao ni'.vel 
cultural, de form~lio profissional e pelas raz0es especfficas que os levaram a deixar 
sens pafses de origem. 

0 discurso oficial foi produzido clandestinamente e selado como confidencial, 
expressivo da mentalidade de parte da diplomacia brasileira, testemunha da pratica, na 
Europa, de uma doutrina anti-semita. Aquela, como tantos outros brasileiros, deixou
se fascinar pela ascen~lio da Alemanha nazista e da Italia fascista. A doutrin~llo 
racista encontrou nestes individuos campo fertil para proliferar, resgatando da 
tradi~lio cultural brasileira valores anti-semitas em ges~. Muitos reproduzem 
em sens discursos preconceitos seculares, repetindo classicos esteri6tipos adaptados 
a necessidade do momento brasileiro. Indiretamente, e talvez inconscientemente, 
estiveram a servi~o de ideias totalitarias fazendo-se portadores desses principios e 
funcionando como elo de lig~ao entre a Europa dominada pelo nazismo e pelo 
fascismo, e o Brasil governado por Vargas. Ofereceram as autoridades brasileiras, 
receptivas a atos repressivos e autoritirios, modelos discriminat6rios refo~ando o 
arsenal de esteri6tipos anti-semitas existentes no Brasil desde tempos coloniais.16 

Este discurso "diplomatico" contra os judeus pode ser detectado a partir de 1933 
quando, entAo, o pensamento anti-semita encontrou condi~ para florescer: era um 
momento de repressAo e obscurantismo politico. Paralelamente, fqra dos bastidores 
diplomaticos, afloravam grupos politicos de extrema-direita e o Estado formulava um 
pacto com a lgreja Cat6lica, interessada em garantir seu esp~ naquele momento de 
indefini~llo ideol6gica. Daf o anti-semitismo nllo poder ser pensado como fenOmeno 
isolado.17 



74 Maria Lu(za Tucci Carneiro 

1933 marca o imcio da ascensno de Hitler ao poder. Na Alemanha, a comunidade 
judaica nae> havia se dado conta do perigo, acreditando ser o nazismo um fen6meno 
passageiro. Muitos aguardavam, esperan~osos, o retl>mo da "nWlo" ou entao: 

As pessoas que estavam bem de vida, com seus neg6cios estabelecidos, 
profissOes e tudo mais, fizeram "polftica de avestruz"- nae> quiseram tomar 
conhecimento do que estava acontecendo.18 

Algumas familias, mais sensiveis, come~ a procurar os consulados, 
discretamente, com o objetivo de obter informa~oes sobre como proceder para 
imigrar. Estas iniciativas repercutem junto ao Ministerio de Rela~0es Exteriores do 
Brasil: nos oficios trocados entre miss0es diplomaticas o discurso e, ainda, cauteloso. 
0 tema e constrangedor. 0 que fazer? 

Neste momento os imigrantes judeus foram classificados por Ildefonso Falcllo, 
do Consulado do Brasil em Col6nia, em dois grupos distintos: os vulgares ou 
indigentes, sem recursos; e os comerciantes e industriais dotados de capital, vistos 
como "fatores de progresso". 0 individuo valia pela identifica~ilo com os altos 
cfrculos financeiros.19 

A partir de 1934, um novo atributo discriminat6rio somou-se a este: a de que estes 
imigrantes estavam ingressando no pais atraves da compra de terras, incentivadas 
pelo pais de origem que "viam nestes pianos de colon~ao uma forma de escoar 
massas supertluas".20 

Segundo Barros e Pimentel, do Consulado Geral do Brasil em Vars6via, as 
levas de judeus poloneses que estavam com~do a procurar o Brasil eram 
"elementos nocivos, dissimulados em imigrantes agricultores, principais promotores e 
os maiores propagandistas do comunismo em todos os continentes". A este movimento 
imigrat6rio o diplomata caracteriza como a "transplan~ de um cancro social" .21 

Com~a a tomar forma a acu~ao de que aqueles que estilo tentando ingressar no 
Brasil sno falsos agricultores, incentivando uma imig~o clandestina a ser evitada. 
As cartas de chamada, exigidas pela legisl~ao brasileira, sno acusadas de falsas 
por nilo condizerem com a realidade. Edgardo Barbedo, Consul Geral do Brasil em 
Vars6via argumentava que: 

De tempos immemmoriaes e sabido que 0 judeu nae> e agricultor. Vive ele do 
baixo comercio, explora a miseria alheia e muitas vezes a pr6pria. 22 

Por voltade 1935-1936 este discurso encontra-se enriquecido por outros elementos 
acusat6rios, refo~ando a imagem esteriotipada do judeu junto ao Ministerio das 
Rel~Oes Exteriores. Aquele, alem de ser acusado de "fatso agricultor'', passa a ser 
tratado como "perigo politico" identificado como defensor de "doutrinas ex6ticas", 
ou seja, comunistas. Configura-se, diante das autoridades, o "perigo judaico". Como 
participantes deste arranjo- o de angariar agricultores para o Brasil - silo citadas 
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vanas assoc~ judaicas dentre as quais a !CA-Jewish Colonization Association
e a IBAS-Sociedade Judaica Central de Emigra~llo.23 

Este perfil do judeu "nao agricultor", indesejavel, pode ser identificado nas 
palavras do capitllo Pedro Rocha, delegado comercial em Vars6via, que, preocupado 
que o Brasil chegasse a se tomar o "maior detentor de ju deus do m undo", ja imaginava 
o Rio de Janeiro dominado pelo judaismo: 

A intoleravel "morgue" do judeu alemllo nos bairros de Copacabana, Ipanema, 
Leblon, demonstra que elle esquece completamente que na sua patria tern 
menos valor do que um cllo leproso ... Os mais pobres de todas as origens, 
preferem a "zona do mangue" e adjacencias, onde se dedicam a um comercio 
especial e muito conhecido da policia.24 

E em Jorge Latour, encarregado dos Neg6cios do Brasil em Vars6via, que 
identificamos um dos mais violentos textos contra os judeus; tendo, inclusive, 
encaminhado ao govemo brasileiro, um estudo neste sentido. Para ele o judeu e 

sem profissao e sem trabalho, muitos provavelmente comunistas que este 
govemo, declaradamente se esfo{\:a em por fora do paiz.25 

Este discurso encontra eco junto as autoridades brasileiras que buscavam 
justificativas adequadas para legitimar o regime de repressao e domina~ilo imposta 
a partir de 1935 e configurado com o golpe de Estado em 1937. Procurava-se um 
"bode expiat6rio" e o judeu, ao lado do japones e do comunista, passou a ser fator 
de desagrega~ social e responsavel pela desordem politica. Dal a necessidade de 
medidas repressivas e preventivas: com~aram a negar vistos de entrada a todos 
aqueles que fossem identificados como de origem semita, sinOnimo de judeu. 

A partir de 1936 percebemos que um outro ~o passou a ser apresentado como 
pertinente aos judeus: o de responsavel pela form~llo de "quistos raciais no seio 
dos povos em evolu~o", ou seja, acusados de infusibilidade, conceito anteriormente 
defendido por Oliveira Vianna em sua obra Raca e Assimilaciio (1933), para Vianna, 

o semita seja judeu, phenfcio, carthaginez ou arabe, se mostra tenazmente 
rebelde a commistllo, a alian~a fora de sua tribu; ao lado do judeu vem o 
ja-pones que e como o enxofre: insoh1veI.26 

Estas ideias foram retomadas por Oswaldo Aranha em 1938 quando, em carta 
confidencial a Adhemar de Barros, interventor federal de Silo paulo, solicitou medidas 
urgentes, pois suspeitava da form~llo de um gueto na cidade. Com o objetivo 
de "prevenir o agravamento desta situ~ao que poderia ser prejudicial ao Brasil", 
Oswaldo Aranha recorda ao interventor que "necessitavamos de correntes imigrat6rias 
que venham lavrar o solo ao mesmo tempo que se identifiquem com o ambiente 
brasileiro". 
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Ao fazer estas considera~Oes nosso ministro das Rel~Oes Exteriores cita os 
israelitas e os japon~ses como "elementos subversivos ou dissolventes" e com 
tendencias a gerar "quistos raciais, verdadeiros corpos estranhos no organismo 
nacional" .27 

Esta argumen~ao repete-se em grande parte da documen~ao trocada entre 
o Ministerio e as MissOes Diplomaticas Brasileiras. Os textos silo marcados pela 
desconfian~a e vigil3ncia contra os judeus. 0 6dio, o medo e o desprezo incontrolavel 
caracterizam, de forma negativa, expressando a mentalidade anti-semita de parte 
desta elite acostumada aos "cerimoniais nazistas". 

Labienno Salgado dos Santos, primeiro )ecretario da Leg~o Brasileira em 
Bucareste, retoma, em 1938, o tema do "ju&u averso a terra": 

Da agricultura ninguem quis saber. os judeus (os de Bucareste) eram os unicos 
a gastar ... 

Retomando acus~<ks caracteristicas do anti-semitismo tradicional, Labienno 
Salgado, com o mesmo sabor amargo, apresenta os judeus da Romenia como 

ricos, desonestos e habituados a conquistar favores e pivilegios a custa da 
corru~o pelo dinheiro distribuido as ocultas e as claras. 28 

Assim, alem de agentes do comunismo, os judeus silo apresentados como 
"elementos perturbadores da ordem publica". A estas ideias somam-se outros atributos 
seletivos que diziam respeito ao aspecto fisico e ao carater como, por exemplo, a 
avalia~ao apresentada por Labienno: 

Quase sem exc~. quando vem a Lega~ao, se apresentam mal vestidos, 
sujos, com aspecto revelador de avareza e sordidez.29 

Percebemos pela somat6ria destas acu~Oes que o discurso anti-semita foi, num 
crescendo, tomando forma e reconstituindo, de forma desvirtuada e generalizada, 
perfil daquele que se contrapunha a imagem idealizada do homem brasileiro proposta 
pelo regime estadonovista: ariano, cristao e trabalhador. E, conforme afirmou Mario 
Moreira, do Consulado do Brasil em Budapeste: 

0 judeu nao e nem uma, nem outra coisa. Levar o judeu para o Brasil e 
superlotar as cidades, complicando o problema do urbanismo, sem nenhum 
proveito para a economia do pais, e ainda como agravante de prejudicar o 
trabalho nacional. 30 

Este discurso persistiu na documen~ao diplomatica ate por volta de 1942 
quando o Brasil posicionou-se contra os paises do Eixo. Efetivou-se uma mudan~a 
com rel~ao ao vocabulano que passou a expressar um outro momento deste processo 
hist6rico. Ate entao teve suas consequencias: colaborou para a constru~o de uma 
imagem esteriotipada do judeu imigrante, refo~do, junto as autoridades, a pratica 
de uma politica anti-semita. 
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As barreiras impostas pelo govemo brasileiro aos judeus refugiados gerou, de um 
lado, l~os de solidariedade; de outro incentivou um verdadeiro comercio de falsos 
documentos (passaportes, cartas de chamada, atestados de batismo, etc) que sustentou, 
durante vanos anos, uma mafia de funcionanos e despachantes que tiravam proveito 
da dificil situ~ao daqueles que, desesperados, nao tinham outra o~o de vida. 
Para cada caso em particular houve uma solu~o cujos tramites toma-se impossivel 
desvendar unicamente atraves do documento oficial. 

Um contraponto: A voz do imigrante judeu 
Para onde ir? Como fazer? Partir ... ? E sempre dificil partir... Mas, as o~Oes 

nao eram muitas: permanecer significaria sofrer, ser ridicularizado e indesejado por 
um regime que planejava seu exterminio. Imigrar, na sua essencia, simbolizava 
sobreviver. 

Os EUA lhes fecharam as portas fixando quotas para imigrantes. A Palestina, ainda 
sob mandato britfulico, nao oferecia condi~Oes para recebe-los. 0 Brasil, desde 1934, 
instituira o regime de "cartas de chamada". No ano seguinte, os vistos passaram a ser 
fomecidos na categoria de "turistas" (validos por seis meses) ou de ''permanentes". 
Mais tarde vieram as circulares secretas proibindo a concessao de vistos aos judeus. 

Apesar deste contexto e das dificuldades, o Brasil despontou como pais receptor 
repetindo situ~Oes anteriores quando grupos de judeus aqui chegaram, provenientes 
de diferentes pontos daEuropa. Aqueles que conseguiram ingressar e se estabelecerem 
neste pais, o fizeram as custas de muito dinheiro, sofrimento e sorte. 

A politica imigrat6ria, no inicio dos anos 30, era ainda muito equivoca, altemando 
autoriz~Oes e recusas aos judeus. Segundo testemunho do rabino Fritz Pinkuss "em 
1936, quando Ciro de Freitas Valle estava na ~ao do Itamaraty a situa~ao nao 
estava tao mal. Aos poucos foi se complicando".31 

Entre a comunidade judaica no Brasil procurava-se nao se comentar a respeito 
dos vistos proibidos. Eu diria que foi uma forma de defesa. Esta foi uma das formas 
adotadas por aqueles que ja estavam por aqui, com o objetivo de nao prejudicar os 
que estavam para vir: 

Sabiamos sobre as circulares, mas nao falavamos e nem escrevfamos sobre 
elas nos jomais e revistas. Se pediu, me parece, atraves do Horacio Lafer ou 
Klabin, que o Itamaraty suavizasse o conteudo desta circular secreta contraria 
a imig~ao judaica. E tambem nao se escreveu porque, aqueles que estavam 
aqui nao sabiam direito o que estava acontecendo. 32 

Sabiam-se das proibi~Oes; constatavam-se casos. Sohre as circulares pouco se 
falava, pois seu conteudo era desconhecido. Cada qual, ao seu modo, tentou romper 
as proibi~Oes com o objetivo de trazer alguns farniliares. Atraves dos relatos, 
percebemos que os momentos eram de tensilo e cuidado com as palavras. Muitas 
iniciativas culminaram em tragedia. Expressiva desta sit~ao foi a tentativa do 
rabino Pinkuss que chegou air ao Rio de Janeiro conversar com Ciro de Freitas Valle: 
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Eu gostaria de telos aqui. Estes eram gente muito rica, de famflia tipica 
burguesa. S6 obteriam licen~ mediante o dep6sito de 10 mil d6lares, o que 
para este meu parente noo seria nada. Freitas Valle nao nos pediu pessoalmente, 
mas atraves de um funcionario responsavel pelos despachos. Comuniquei-me 
com o interessado e expliqueilhe a situ~. Ele noo quis pois n§o achou 
seguro depositar o dinheiro no Brasil. Acabou em um campo de concen~oo 
com a mulher e foram extenninados.33 

Noo foi este o muco caso. Outros tantos sofreram a barreira do preconceito, 
da subservi8ncia e da irracionalidade que marcaram este periodo. Rodolfo Moss, 
imigrante alemoo, judeu, tentou trazer para o Brasil sua mae que estava em um 
campo de concen~llo na Fran~ 

Thntamos tint-la de la Uma vez conseguimos uma autoriza~o do Itamaraty 
mas o telegrama tinha um erro de vlrgula e inverteu a fiase ... Neste tempo 
tentei de todas as formas... e foi quando escrevi para meu primo Albert 
Einstein pedindo sua interven~ junto a Oswaldo Aranha, entao Ministro das 
Re~Oes Exteriores. 0 Itamaraty nao dava resposta, nem informava sobre a 
proibi~oo aos judeus ... Naquele campo de concen~o as pessoas com mais 
de 65 anos podiam ficar. Para minha mae faltava um mes para completar 65 
anos quando ela foi levada noo sei para onde. Depois recebi o comunicado 
que ela havia falecido ao ser transferida para outro campo.34 

Assim, as barreiras enfrentadas por aqueles que ja se encontravam no Brasil 
eram muitas. Em primeiro lugar, de ordem econ6mica pois deveriam dispor de certa 
quantia de dinheiro para pagar despachantes, viagens ao Rio de Janeiro, telegramas, 
dep6sitos exigidos pela legis~; sem contar as gorjetas destinadas aos funcionarios 
do Itamaraty que deveriam "agilizar" o processo de concesslio do visto. Temos que 
considerar que este capital era diffcil para todos aqueles que, recem-chegados, ainda 
estavam recom~ando a vida com muitas dificuldades. Alem do que noo haviam saido 
do seu pais de origem com hens e dinheiro, visto que tinham passado por confisco. 

Walter Levy, pintor e imigrante nos anos 30, viveu esta situ~: noo dispondo 
da quantia exigida para dep6sito (mais ou menos 250 mil reis) n§o conseguiu fazer a 
chamada para seus pais que morreram no campo de concen~llo de Auschwitz. 35 

Margarida Paderstein tentou, em varios momentos, trazer para o Brasil sua ma'.e 
que ficou residindo na Alemanha onde recebia uma pensoo (como vit1va) e alguma 
renda proveniente de ~s: 

Depois de dois anos ela perdeu tudo ... por ser judia. Foi quando nos pediu 
que lhe mandassemos uma carta de chamada. N6s mandamos ... conseguimos 
a chamada. Entretanto o sr Gett1lio Vargas havia dado uma ordem a todos os 
c6nsules para noo assinarem nenhuma permissao para "chamadas de judeus". 
Foi, entao, que minha ma'.e suicidouse. 0 culpado foi Gett1lio .... 36 
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A partir de 1938 o Brasil com~u a ser, tambem, procurado pelos judeus i~ianos 
visto que, ~ existia aquf, uma comunidade fonnada desde finais do s&:ulo passado. 
A imi~ da Alemanha, a Italia havia tambem adotado leis raciais contra os judeus: 
estes nao s6 perderam a cidadania como tambem foram destitufdos de seus cargos 
junta as universidades e empregos ptiblicos: 

0 ano de 1938 estava diffcil para todos os judeus. Ja nao podiamos mais ter 
empregadas dom~ticas, de acordo com as resol~Oes anti-semitas do Duce. 
A mesma coisa acontecia na Alemanha. Dizem que nao foi bem assim, mas 
foi ... N6s que passamos estas dificuldades e que sabemos. As complic~Oes 
eram muitas ... 37 

Por toda a Europa convivia-se com uma verdadeira romaria aos consulados: 
ia-se de porta em porta. Um pesadelo para todos, inclusive para aqueles que ~ se 
encontravam no Brasil e haviam deixado no pafs de origem seus familiares. Tanto 
de um lado como de outro tentava-se contomar o problema criado pelos regimes 
totalitarios e autoritarios. A luta estava em conseguir um vista: o~? Poucas. 
Alguns apelaram para o "visto comercial": 

Um dia o gerente da firma onde meu marido trababalhava lhe pro~s o 
seguinte: vamos viajar por varios pafses a servi~ da firma Desta forma voce 
vai fazer uma "lista de vistos" pela Ammca Latina Vamos para a Bolivia, 
Uruguai ... ~ chegarmos ao Brasil. 0 visto sera sempre comercial. Com 4 ou 
5 vistas desta categoria, as autoridades diplomaticas brasileiras nao podetao 
lhe negar a entrada no Brasil. Realmente, foi assim que ele conseguiu vir 
(s6zinho) com um visto comercial, valido s6 por alguns meses.38 

Realmente o sr. Gentilli conseguiu chegar ao Brasil. Sua ~sa e os dois filhos 
tiveram que refugiar-se na Sui~ (em Lugano) onde foram ajudados por institui~Oes 
religiosas. As crian~ foram estudar na Escola das Freiras de Santana e no Colegio 
Sagrado ~ de Jesus. 0 govemo italiano permitia que a firma onde trabalhava 
o sr. Gentilli enviasse dinheiro para pagar as mensalidades escolares. Esta era uma 
lei aplicada a todos aqueles que estudavam na Sui~ italiana Como bem afirmou a 
sra. Gentilli: 

Acho que, nesta hora, se esqueceram que eramos judeus... Os padres e 
as freiras foram muito humanos conosco, pois nos devolviam o dinheiro das 
mensalidades depositadas pela finna em Milao. Contavamos com este dinheiro 
e com mais algum que minha mlle trazia, uma vez por mes, na fronteira Tudo 
ficava muito diffcil .... 39 

Diante desta si•ao a sra Gentilli partiu em busca do visto com o objetivo de 
emigrar para o Brasil. Entrou clandestinamente na Italia e com~ou sua "via sacra": 
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0 c&sul bmsileiro em N4poles negou-me a au~. Era um anti-semita. 
0 de Roma tambem nao quis dar. Eu tinha que tentar ... Imagine o desesperol 
Uma prima residente em MilDo e que j4 faleceu - Erminia Leoni - havia me 
dito que um monsenhor daquela cidade estava ajudando os judeus a fugirem 
da IWia. Ele era uma al1a autoridade religiosa e, como 1al, estava fornecendo 
falsos atestados de batismo ruiueles que quisessem se passar por cat6licos. 

E foi assim que muitos conseguiram emigrar para o Brasil: como cat6licos. 
Atraves de depoimentos deste ti.po sabemos, hoje, que muitos foram auxiliados por 
autoridades eclesmsticas que nao mediram esfo~s neste sentido. Mas, por tras, havia 
sempre o drama da identidade judaica, f~ da tradi~Ao de ser judeu e continuar 
sendo judeu: 

Monsenhor, eu, na verdade, nAo irei me bati.7.ar. Quero que o sr. saiba disto ... 
0 sr. esti escrevendo ai que eu sou cat6lica, mas isto nunca ini acontecer. 
Eu sempre irei manter a religiAo de meus pais. Poi entao que o Monsenhor 
respondeu: Sra. Gentilli, eu sei ... Compreendo. Guarde esta carta que um dia 
ela lhe sera utill.40 

A primeira e1apa havia sido vencida. Agora faltavam as passagens. As ag8ncias 
i1alianas aler1avam para as proib~Oes brasileiras fazendo algumas exig8ncias: 
conseguiriam o visto mediante a apresen~ do atestado de batismo e a compra de 
passagens de primeira classe, sendo de ida -e-volta. E quem pensava em voltar? Esta 
era mais uma fonna de se ganhar dinheiro ls custas de quem nAo tinha outra o~. 

Outros, principalmente os que fugiram da Alemanha, ten1avam obter o visto via 
Changai que era uma especie de "zona livre". E, com a Europa em guerra, ap6s 
1939, os territ6rios nao ofereciam muitas condi~Oes de transporte. Assim, a Asia 
transfonnou-se em uma alternativa e, antes de mais nada, em uma aventura sofrida 
e tensa. Vieram desta forma Max e Her1a Moser, moradores de RoJandia (Norte do 
Parana). assim como a dra. Wieba, m&lica residente no bairro do Brooklin em Sllo 
Paulo.41 

Muitos dos que se refugiaram em Changai morreram vitimados por doeni;as, pois 
a situw;llo higi8nica nAo era das melhores, sem se falar nas condi~{'jes de vida. A 
maioria permaneceu ali por pouco tempo, ate receber a ordem de visto para ingressar 
no Brasil fomecido por algum consulado "mais ftexivel". Os que vieram para ca 
entraram como turistas; outros foram para a Calif6mia. 

0 fato de muitos ingressarem no Brasil por1ando visto de turis1a trouxe uma serie 
de dificuldad.es. Vencidos os 6 meses de prazo, o individuo deveria conseguir uma 
prorrog~llo e, mais tarde, transformar o visto em permanente. Mas, os problemas 
comei;avam no momento do desembarque. Primeiro: como turistas nao poderiam 
trazer bagagens volumosas e muito menos "mudan~" (m6veis, utensilios, enxoval, 
aparelhos el&icos ou agricolas). A chegada nos portos brasileiros terminava sempre 
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tumultuada e tensa: como liberar as bagagens? Logo surgiram os aproveitadores- os 
homens da alfandega- que exigiam dinheiro principalmente por saberem que aqueles 
"viajantes" eram judeus que vinham para ficar. Alguns tiveram que vender j6ias, 
obras de arte e peiras de familia, elo de lig~llo com a mlle-patria. 42 

Vencido o prazo de 6 meses, a mobilidade ficava comprometida. Como turistas 
tinham direito a renov~llo por um novo prazo. No entanto, estavam proibidos de 
trabalhar. A apreensao aumentou principalmente ap6s 1937, quando GetUlio Vargas 
nao escondia sua adm~ao pelo Reich, por Hitler e Mussolini. Junto a Policia 
Politica e Social do Rio de Janeiro, Filinto Moller, anti-semita convicto, alertava o 
governo para esta situairao ilegal dos "turistas judeus". Muller chegou a encaminhar 
um memorial analisando esta situa~ onde a burla, na sua opiniao, "era vivida as 
escfulcaras": 

Funcionarios ptiblicos, combinados com os interessados, falsificavam cartas 
de chamada, carimbos, etc, como se o imigrante tivesse cumprido com todas 
as formalidades. 

Alem do mais, comenta o chefe de Policia: 

0 nao imigrante estava impedido de trabalhar no Brasil. Mas isto nao adiantava, 
empregavase na casa comercial de uma amiga.43 

Entretanto, a imagem esteriotipada do judeu ja estava firmada. Neste seu 
"memorial a respeito da questao judaica", Moller apresenta seu parecer: 

0 falso turista vem ja com o intuito de burlar a lei. Permanece mais seis meses, 
fica na situ~ao de verdadeiro imigrante. Viola a lei na letra e no espirito ... 
zomba das autoridades brasileiras ... Inclusive, o turista vindo do interior da 
Polonia, e maltrapilho. Vai direto para o porto de Florian6polis... nao passa 
pelo Rio de Janeiro.44 

Alguns depoimentos destes "turistas judeus" nos informam de que muitos foram 
pegos na rua e ame~ados de serem devolvidos para a Italia ou Alemanha, o que 
significaria a morte. 0 ponto referencial para a Policia de Sao Paulo era a Praira 
do Correio. Ali os imigrantes judeus (e tantos outros) se encontravam para trocar 
informairoes e saber noticias de seus familiares que nao haviam conseguido emigrar. 
As vezes chegava correspondencia aos cuidados da Cruz Vermelha ou em nome 
de alguma autoridade religiosa. Tambem, as noticias por carta nao poderiam conter 
muitas inform~0es: esta era uma forma de proteger aqueles que estavam refugiados 
em algum canto da Europa. Bastava um "tudo hem". 

Ap6s 1942, com a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Aliados, o perigo 
para o judeu alemao ou italiano ficou duplo e dubio: ser identificado como judeu 
implicava (tambem) em ser rotulado pela policia de "stidito do Eixo". Os cuidados 
deveriam ser dobrados. Na rua nao deveriam se exprimir em alemllo, italiano ou 
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idische. Com~ a "guerra das lfnguas". Os mais velhos sofreram com isto, pois nao 
estavam acostumados a falar portugu~. 0 rabino Pinkuss em seu livro de mem6rias 
recompOe este cenmo: 

As restri¢es aos suditos do Eixo se deram atmv~ do Decreto Lei 4166, 
que atingiu a n6s judeus alemaes. E veja que ironia... a n6s judeus que 
ja haviamos perdido a nacionalidade aleml (alguns por decreto individual 
e muitos por decreto coletivo). ldentificavam-nos como de nacionalidade 
inimiga, por termos ti.do um dia a cidadania que ja nos fora retirada. 45 

Segundo o rabino Pinkuss esta sit~ trouxe-lhes muitos problemas pois, muitas 
vezes, tiveram que tirar da prisao gente velha que nlo sabia falar portugues: 

Ravia alguns que tinham nacionalidade holandesa. .. tfnhamos que ir libertar 
o pessoal no OOPS (Departamento de Ordem Politi.ca e Social). Judeu que 
falasse alemlo ou italiano ia para o DOPS.46 

A CIP-Congreg~o Israelita Paulista- recem criada nesta epoca, chegou a se 
organizar com o objetivo de auxiliar o judeu imigrante. Possufa um escrit6rio que 
cuidava de arranjar emprego para os refugiados, tanto para o homem como para a 
esp&a, se fosse o caso. As crian~ faro logo para o Lar das Crian~as, institui~ao 
modelar criada em 1937 .47 Neste escrit6rio atuava o casal Lorch- Luiz e Luiza- que, 
juntamente com a JOINT organizaram um esquema de ajuda a imi~ao. Oriundos 
de Moguncia, foram para Nova Iorque no inicio da primeira Guerra Mundial em um 
aviao DC 3 com dois pernoites. De Ia vieram para Slo Paulo e aqui conheceram a 
JOINT. Uniram-se as f~as: abriram um escrit6rio anexo a Congre~. 

Estes escrit6rios funcionavam como uma especie de "quartel general" para os 
que queriam conseguir vistos de entmda para seus familiares que se encontmvam 
na Europa, ou para encontmr um lugar para morar (geralmente em penslo), 
regulamentar a documen~ao. arrumar um emprego ou, ainda, para obter noticias 
dos que nao vieram. As dificuldades- que sempre deixam cicatrizes- formularam 
sol~Oes aglutinadoras que podemos denominar de comunidade dos refugiados, que 
colaborava para neutralizar as circunstancias que os fo~vam a emigrar. 

Outras comunidades foram se formando em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e Curitiba. Contrariando o discurso anti-semita da diplomacia brasileira (de 
que o judeu nlo se dedicava a agricultura) uma comunidade de agricultores formou-se 
nas proximidades de Rolandia (norte do Parana). Atrav~ da Cia de Terf118 do Norte 
do Parana compraram terras a partir de 1933 e, aos poucos, foram se instalando 
na regilo; posteriormente, grande produtora de cafe. Para Ia foram os Kaplan, os 
Loeb-Caldenhof, os Maier, os Moser, os Rosenthal, e tantos outros judeus alemles. 

AH se instalaram dedicando-se, inicialmente, ao plantio de algodao e cafe; 
contribuindo para a ocup~ e colo~ao desta regiao. Ate os dias de hoje, parte 
deste grupo continua instalado nas suas fazendas, altamente produtivas: Fazenda 
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Belmonte, Fazenda Jau, Fazenda Nova Dressen. Cada uma destas familias e uma 
hist6ria a parte, mas com ~s em comum: lutaram como tantos outros, derrubaram 
matas, cuidaram de animais, limparam chiqueiros, viveram em habi~s de madeira 
improvisada, criaram seus filhos com dificuldades, longe do mundo civilizado. 
Pegaram na enxada, plantaram e colheram. Transplantaram para o Brasil seus "jardins 
europeus" adapt.ados com nossas plantas tropicais; trouxeram suas experiencias de 
vida.48 

Hoje, uma destas fazendas- Fazenda Belmonte-- e a prova viva de que nossos 
diplomatas estavam errados em seus principios. Contrariando os mais ceticos, Ricardo 
Loeb Caldenhof cultiva n!o s6 o arroz mas tamMm o trigo em patamares irrigados, 
controlados por canais e comportas. Caldenhof, acusado pelos nazistas de ser "um 
quarto judeu" entrou no Brasil com um visto de turista, assim como sua espOsa. 
Em 1984 recebeu do Ministerio da Agricultura, do Ministerio Extraordinario para 
assuntos Judicianos e do INCRA {lnstituto Nacional de Coloniz~Ao e Reforma 
Agr8ria) o titulo de Agricultor Modelo e o de Produtor Conservacionista, pelo seu 
desempenho no setor agropecuano e pelo seu trabalho de conserv~o de solos. 

Felizmente outros, como Caldenhof, criaram raizes nas terras-roxas do Parana. 
Venceram barreiras, com~ do nada. Matilde Maier, propriet8ria da Fazenda Jau, 
em conjunto com os Kaplan, retoma em seu livro de mem6rias Os jardins de minha 
vida parte desta encruzilhada: 

Passar pela atmndega em 1938 era muito desagradavel... 0 maior problema 
foram as mudas e sementes, e era justamente isto o que mais valia para n6s. 
Soubera eu que tudo seria em vno, porque a terra e o clima estranho acabariam 
em curto tempo com elas. 
Calor, mosquitos, dormir sob mosquiteiros num modesto hotel, a comida 
diferente ... passamos por tudo isto com born humor, dispostos a conhe-cer 
todas as novidades e felizes por estarmos a salvo entre gente boa .... 49 

Cada um destes depoimentos e, antes de mais nada, uma li~Ao de persistencia 
e fo~a de vontade para recom~. Os detalhes de cada "Hist6ria de vida" slio 
testemunhos de como se processaram as continuidades e rupturas culturais, alem de 
ressaltar quesWes que nos permitem recuperar suas "perce~Oes do outro" e suas 
"visOes de mundo" calcadas no impacto de terem que se adaptar a uma terra "ex6tica, 
tropical e desconhecida". 

0 nivel de conscientiza~no daqueles que emigraram como judeus ou "falsos 
Cat6licos", COIDO agricultores OU "falsos turistas", e indiscutivel. Este imigrante judeu 
que chegou ao Brasil nos anos 30 e 40 veio para ficar, apesar de ser portador, em 
muitos casos, de um visto temporano ou de ter deixado na Europa familiares e 
propriedades. NAG se apresenta e nem se ve como um exilado. 

0 exilado deixa o pals por um tempo determinado, prolongado. Psicol6gicamente 
ve o fim deste exilio. Este, entretanto, nno era o "est.ado de espirito" do refugiado 
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israelila que, discriminado pelo nazi-fascismo, nno pensava em retornar. Vmha 
para ficar, decepcionado com aquela n~llo que o desencantou, transformando-o 
num apatrida, num "desclassificado", recuperando das cinzas preconceitos seculares, 
medievais. 
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