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A constituição da etnicidade judaica em Rolândia 

Thiago Groh 

É comum, em determinados momentos pensar a distância que existe 
entre o macro e o micro espaço, colocando-os a uma distância tal, que 
acabamos isolando-os. Porém, a ligação existente entre o micro e o macro 
espaço é bastante intensa e próxima. 

A ligação existente entre estes dois espaços, alvo de estudos de 
historiadores como Fernand Braudel, evidencia-se em casos como o da 
cidade de Rolândia onde concentramos nossos estudos, pois é possível 
observar como fatos mundiais, nacionais e regionais acabam se 
entrelaçando e gerando paradigmas interessantes sobre o campo de pesquisa 
realizado. 

Temos como objetivo demonstrar, ainda que de modo preliminar, 
alguns aspectos levantados e verificados dentro do projeto de pesquisa 
“Etnicidade e Morte: túmulos judaicos em cemitérios não judaicos do Norte 
do Paraná – O caso Rolândia”, de forma que a finalidade desse trabalho é a 
constituição da etnicidade judaica através de sepulturas caracteristicamente 
judaicas localizadas nos dois cemitérios existentes na cidade. 

Localizada no denominado Norte Novo do Paraná, a cidade se forma 
nos anos 30 do século XX dentro do processo de expansão agrícola do norte 
do estado, sobretudo pelo sistema de colonização da Companhia de Terras 
Norte do Paraná, filial da Paraná Plantation Ltda., uma empresa de capital 
inglês.1 

A Paraná Plantation divulga na Europa seu empreendimento em 
busca de investidores e pessoas interessadas em desbravar e colonizar o 

                                                 
1 GROH, Thiago; CASTILHO, Marcos Urso Corrêa de; SOARES, Marco Antonio Neves; 
DUARTE, Daniel Bruch. Etnicidade e morte: túmulos judaicos em cemitérios não judaicos 
no Norte do Paraná: o caso Rolândia. In: I Simpósio Internacional: religiões, religiosidade e 
cultura, 2003, Dourados. Anais: I Simpósio Internacional: religiões, religiosidade e cultura, 
2003. Na versão que possuo deste artigo as páginas não se encontram separadas e 
numeradas. 
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norte paranaense,2 seduzindo assim, o bremense Oswald Nixdorf que parte 
para o Brasil no ano de 1932. 

No ano seguinte, chega Erich Koch-Wesser, ex-ministro da Justiça e 
deputado centro-direitista do Partido Democrático, e Johannes Schauff, o 
mais jovem deputado do partido Zentrum. Os novos aventureiros se juntam 
a Nixdorf e formam as bases para a nova colônia.3 

No entanto, faremos um aparte para compreender o contexto da 
Europa no começo do século, na Alemanha da República de Weimar. Neste 
momento histórico, os judeus-alemães se concentravam em quase sua 
totalidade nas zonas urbanas alemãs, ocupando cargos públicos e profissões 
liberais, sentindo-se orgulhosos de constituírem a cultura germânica,4 o que 
os torna (pelo menos na sua visão) assimilados, sendo que alguns já nem 
observam as práticas do judaísmo. 

Esta “paz” reinante, após o final da Primeira Guerra, finda-se com o 
‘crash’ da Bolsa de Valores de New York no ano de 1929, dando início à 
primeira grande crise do capitalismo mundial. O colapso do sistema 
financeiro nos anos 20 do século passado, logo atinge a República de 
Weimar, gerando um vácuo político-social que permite que o pequeno 
partido National-Socialistiche Deutsche Arbeits Partei – NSDAP (Partido 
Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães) ganhe espaço e força 
política.5 

Até o ano de 1933, quando a maioria no Reichstag (parlamento) 
nomeia como Chanceler Adolf Hitler, que no ano seguinte com a morte do 
presidente Hindenburg, passa a acumular as funções e têm os caminhos 
abertos para implantar as teorias e planos do partido e sua própria vontade. 

                                                 
2 Vale lembrar que mesmo no começo do século XX, o Brasil é “vendido” e conhecido na 
Europa por ser a terra onde “se plantando tudo dá”, assemelhando-se ao paraíso terral. 
3 GROH, Thiago; CASTILHO, Marcos Urso Corrêa de Marco Antonio Neves; DUARTE, 
Daniel Bruch Marco Antonio Neves; DUARTE, Daniel Bruch. Op.cit. 
4 Acreditamos que seja necessário retomar algumas leituras de Hegel ou Nobert Elias, por 
exemplo, para melhor compreender o espírito e sentido da cultura germânica. 
5 Em relação aos espaços que se abrem no meio político em momentos de crise ou 
transformações Cf. GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias políticas. São Paulo: Companhia 
da Letras, 1987, pp.25-58. 
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Como já observamos anteriormente, muitos dos judeus alemães eram 
profissionais liberais (advogados, médicos, cantores, escritores, 
comerciantes, etc.) e por isso se diferenciavam da grande massa de 
operários, que se via afetada diretamente pela crise capitalista em vista do 
fechamento das fábricas. Assim, como se julgavam assimilados à parte da 
cultura alemã, os judeus alemães reivindicam a participação em fatos 
históricos tais como a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra 
Mundial, sendo que nesta última (mais recente) muitos haviam lutado e até 
se tornado heróis de guerra recebendo condecoração, argumentando que 
colaboraram na construção da pátria e eram tão iguais quanto os não judeus. 

De tal forma, que num olhar desatento pode-se acreditar que a 
história mais uma vez se repete. Na medida em que, novamente, em 
momento de crise se volta todo ódio e perseguição contra a figura do judeu. 
Porém, refutamos esta ideia. Sabemos que em determinados momentos da 
história, o judeu também é perseguido e caricaturado sem que 
necessariamente se viva um momento de crise ou comoção. 

O ponto crucial da perseguição aos judeus, na então Alemanha da 
década de 30, é o ano de 1935, com a promulgação das Leis de Nuremberg 
acentuando o antissemitismo à proporção em que tinha por objetivo 
garantir a proteção do sangue e da honra alemães. Logo em seu primeiro 
artigo  

(...) estabelecia a proibição dos casamentos mistos entre alemães e 
judeus; em seu inciso 2”º. estabelecia a nulidade dos casamentos 
anteriores à lei; no artigo 2º. proibiam-se as relações extraconjugais 
entre alemães e judeus e no artigo 3º. a interdição de os judeus terem 
criados de sangue alemão(...).6 

A busca pela pureza de sangue exigida pelas Leis faz com que muitos 
dos judeus alemães partam para a imigração. 

Satisfeitos com o que encontram aqui no Brasil e conhecedores dos 
sofrimentos passados na Alemanha, pois mesmo estabelecidos em terras 
brasileiras ainda retornam à terra natal, Koch-Weser e Schauff incentivam 
outras famílias a seguirem seus passos. 

                                                 
6 GROH, Thiago; CASTILHO, Marcos Urso Corrêa de Marco Antonio Neves; DUARTE, 
Daniel Bruch Marco Antonio Neves; DUARTE, Daniel Bruch. Op.cit. 
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Assim, para burlarem as barreiras e proibições impostas pelo Reich à 
emigração, à aquisição de terras no estrangeiro e à transferência de bens e 
capital, eles passam a “(...) importar o material ferroviário, necessário para 
o prolongamento da estrada de ferro, não mais da Inglaterra, mas sim, 
doravante da Alemanha, fazendo pagá-los pelos emigrantes com os seus 
fundos alemães (...)”7 que depois eram trocados pelo seu equivalente em 
vale-terra pela Companhia da terra. 

Consegue-se por este meio garantir a colonização da Gleba Roland8 
(futura Rolândia). Acredita-se que entre 80 e 120 famílias de origem 
judaico-alemã se estabelecem na Gleba, mas como afirmamos 
anteriormente muitos deles não mais praticavam o judaísmo, de tal modo 
que muitos se convertiam, pelo casamento, ao luteranismo ou ao 
catolicismo.9 

Caracterizando-se o judaísmo como uma etnia ligada a certa prática 
religiosa, pode-se afirmar então, pelo menos a princípio, que o mesmo não 
se caracterizava como uma etnicidade por dois motivos: primeiro, pela 
conversão de boa parte das famílias e a realização de casamentos mistos; 
segundo, pelo fato de que mesmo em uma terra livre das perseguições 
nazistas eles não estabelecem ali uma comunidade judaica, ou seja, não 
instalam a sinagoga, o cemitério (Chevra Kadisha) e o açougue kosher. 

Hipóteses para a ausência de uma comunidade judaica em Rolândia 
são inúmeras, de tal modo que optamos em observar duas dessas. Max 
Hermann Maier em suas memórias, advogado de Frankfurt que se fixa na 
Gleba no ano de 1938 após a Kristallnacht (Noite dos Cristais), alega que 
não foi possível constituir uma comunidade devido ao baixo quorum 
necessário para tal. 

                                                 
7 PRÜSER, Friedrich, O “Roland” e Rolândia is Roland und Rolandia: Zu Aufrichtung eines 
Bremen Rolandes im brasilianischen Rolandia, p.127. Bremen: International:e 
Verlagsgesellschaft, Robert Bargmann, 1957. p.130. 
8 A gleba recebe o nome do lendário tremesse Roland da Liberdade, demonstrado que 
diferente da intolerância e opressão vivida na Europa, aqui os novos habitantes teriam paz e 
liberdade. 
9 GROH, Thiago; CASTILHO, Marcos Urso Corrêa de Marco Antonio Neves; DUARTE, 
Daniel Brach Marco Antonio Neves; DUARTE, Daniel Bruch. Op.cit. Cf. KOSMINSKY, 
Ethel, Rolandia, A Terra Prometida: judeus refugiados do nazismo no Norte do Paraná, SP: 
CEJ/USP, 1985; também Maier, Max Hermann, op.cit. p.20. 
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Como se pode notar através dos relatos, cerca de 80 a 120 famílias de 
origem judaica (ainda que assimilados e convertidos) se estabeleceram nas 
terras da Gleba, o que anula a teoria de Max H. Maier, da mesma forma que 
onze dessas famílias se filiam à Congregação Israelita Paulista (CIP).10 

Outra hipótese para a não formação da comunidade é a presença de 
grupos nazistas em meio às famílias e aos colonos, que somados ao terror 
vivido anteriormente na Europa acabam sufocando a expressão de qualquer 
sentimento judaico. Ainda assim, não deixam de formar o Clube Pró-Arte, 
onde mantinham a cultura germânica, expressando-se em alemão, mantendo 
suas danças, saraus etc.11 

Traçamos, ainda que de forma superficial, alguns dos principais 
aspectos da história do Brasil e da micro-história que compõem nosso 
campo de pesquisa. 

Apesar de não constituírem uma comunidade e de poucos se sentirem 
judeus – prova disso está nas memórias de Max Maier – no momento da 
morte, os judeus alemães reivindicam sua origem judaica. 

As pessoas que visitam os dois cemitérios da cidade: o Municipal na 
zona urbana e o San Raphael na zona rural, encontram em meio aos 
túmulos algumas características judaicas, ou seja, mesmo havendo cruz, 
inscrições cristãs, também coexistem na sepultura elementos do judaísmo 
que seguem as recomendações da sociedade mortuária (Chevra Kadisha). 

Sepulturas simples, presença da estrela de David, enterro na terra e 
caixa de pedra são alguns dos elementos que encontramos nas sepulturas 
dos judeus-alemães em Rolândia. 

O fato mais curioso, provavelmente, é o do cemitério San Raphael 
que está localizado na zona rural e é o preferido da comunidade por ainda 
hoje se enterrar diretamente na terra. Este cemitério, católico, é dividido em 

                                                 
10 DUARTE, Daniel Bruch; SOARES, Marco Antonio Neves ; HARFUCH, L. A 
contextualização da imigração judaico-alemã para Rolândia: aportes históricos. In: IX 
Encontro Regional de História – ANPUH-PR, 2004, Ponta Grossa. IX Encontro Regional de 
História ANPUH-PR – Identidades e representações – Anais Eletrônicos. Ponta Grossa: 
UEPG/ANPUH-PR, 2004. Neste exemplar que possuo também não há a numeração e 
separação das páginas. 
11 Idem, Ibidem. 
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dois grandes blocos, de modo que à direita estão sepultados os alemães 
protestantes e à esquerda, estão os católicos. No San Raphael, as 
manifestações do judaísmo no túmulo são mais evidentes e, portanto, mais 
próximas da tradição judaica. 

A reivindicação da origem judaica na hora da morte, mesmo após 
toda intolerância e restrição sofridas ao longo dos anos nos chama a atenção 
e faz acreditar que, de 165 alguma maneira, tais judeus-alemães 
constituíram um grupo étnico negando todas as evidências que 
aparentemente saltam na observação do campo de pesquisa. 

Para nos auxiliar a validar tal hipótese, recorremos ao antropólogo 
norueguês Fredrik Barth, que rompe com a antropologia tradicional e 
propõe novos olhares, principalmente no tratar da etnicidade. 

Barth ao romper com os paradigmas da antropologia tradicional 
propõe uma nova resposta para a questão que permeia o conceito de 
etnicidade: como abranger princípios nos quais se fundam a atração e a 
separação de populações ou grupos populacionais. 

Tradicionalmente, a fronteira ou o limite de determinado grupo está 
bem delimitado por linhas nítidas e contínuas e, de certo modo, sempre 
visíveis ao olhar do pesquisador, que, em geral, é limitado pelas barreiras 
geográficas. 

O diferencial da teoria barthiana concentra-se principalmente dentro 
do entendimento da formação da fronteira étnica. Para melhor compreender 
esta postulação de E Barth, devemos primeiro refletir sobre alguns 
postulados que ele utiliza para elaborar seu trabalho. 

Inicialmente, abordaremos a questão cultural. O antropólogo 
norueguês acredita que colocando o grupo étnico como “suporte cultural e, 
deste modo, determinado por uma dada cultura, não é apenas 
preconceituoso, como também é limitante para o conceito.12 

O principal argumento levantado pelo autor para a limitação consiste 
na questão das diversificações existentes dentro do grupo e que provocam 
subdivisões internas. No caso dos judeus, isso fica evidente quando 

                                                 
12 BARTH, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-
FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. p.191. 
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pensamos nos azkhenazim, sefaradim e falashim, em que cada um destes 
grupos apresenta não apenas características fenotípicas diferentes, mas 
também culturais. Entretanto, todos se reconhecem pela etnicidade judaica. 

A cultura pode não ser para Barth o foco determinante para a 
constituição de um grupo étnico, porém o antropólogo não descarta sua 
importância, como forma para que os membros de uma dada etnia 
reconheçam-se como iguais. Assim, a cultura é importante, mas sua 
importância se dá dentro de outro contexto. 

Como produto do agrupamento étnico e como fator de identidade 
entre os membros do grupo é que devemos procurar entender o papel da 
cultura na formação da etnicidade. 

Em segundo lugar, pensemos no modo como Fredick Barth observa 
os grupos étnicos. Em momento algum sugere que devamos isolar o grupo 
étnico de seu contexto (histórico e geográfico) e do contato com outros 
grupos. 

Para o autor, os grupos étnicos se constituem dentro de um sistema 
poliétnico como elabora Furnivall para explicar a sociedade plural. Dentro 
desse sistema, os grupos se inter-relacionam e criam laços, estabelecendo-se 
desta maneira o contato e as trocas entre as diferentes etnicidades. 

Dessa forma, para Barth, a fronteira geográfica inexiste dentro da 
etnicidade, na medida em que a etnicidade extravasa suas fronteiras, 
abrindo espaço para colocar a perspectiva ecológica em pauta. 

Nesta perspectiva, o autor propõe três implicações que podem ocorrer 
pelo contato entre dois ou mais grupos e suas adaptações. Primeira: ao 
ocupar nichos nitidamente distintos no ambiente natural e mantendo uma 
competição mínima, a interdependência destes grupos estará limitada. 
Segunda: monopolizando territórios distintos, a competição por recursos 
naturais e a articulação entre os grupos envolverá a política ao longo de 
suas fronteiras. Terceira: estabelecem-se importantes bens e serviços, 
ocupando nichos recíprocos, mas, diferentes com uma estreita 
interdependência, caso não se articulem no setor político, levando a uma 
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situação semiótica clássica, a uma variedade de campos possíveis de 
articulação.13 

Estas três implicações podem ser aplicadas e melhor entendidas 
dentro de grupos étnicos estáveis. Podemos encontrar uma quarta forma, 
que é mais comum, e que representa melhor o caso de Rolândia. Esta 
implicação ocorre onde dois ou mais grupos imbricados vivem, de fato, 
pelo menos uma competição parcial em um mesmo nicho. Espera-se que no 
decorrer do tempo exista uma acomodação ou um deslocamento entre os 
grupos, levando a uma complementaridade e interdependência cada vez 
maior.14 

A questão ecológica é um dos pontos fracos da teoria barthiana, neste 
aspecto ele não se diferencia muito dos outros antropólogos. 

Expostos os pilares em que Barth se apóia para elaborar sua teoria, 
chegamos ao ponto crucial: a formação da fronteira. 

Visando tudo que expomos anteriormente, fica mais fácil 
compreender como o antropólogo vai formular a ideia da fronteira, como 
uma linha tênue e fragmentada, capaz de permitir fluxos culturais e 
materiais sem, contudo, afetar a instituição da etnia. 

A fronteira do grupo étnico, não é, portanto, uma barreira 
intransponível e fixa, que não permite a mutabilidade e transformação dos 
membros e da própria etnia, sendo que ela mesma se forma ao longo da 
chamada longa duração, sofrendo a atuação dos tempos presente e passado. 

De certo modo, a concepção barthiana nos ajuda a compreender 
como os judeus podem formar um grupo étnico. 

Os judeus constituem um grupo étnico na medida em que, através da 
sua cultura, dada pela religião, se reconhecem como iguais entre si e 
possuidores de uma identidade que os torna diferentes e unidos. De forma 
que, através das brechas existentes nas fronteiras étnicas, permitem-se a 
assimilação por diferentes culturas sem, contudo, perderem sua etnicidade. 

                                                 
13 BARTH, F. Op.cit. pp.201-202. 
14 Idem, Ibidem, p.202. 
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No caso de Rolândia, o judaísmo se manifestará como uma religião e 
uma etnicidade no momento da morte dos membros desse grupo, o que 
antes não era manifestado exteriormente. 

São inúmeras as situações que acabam, de algum modo, colaborando 
para sua não exteriorização. Entre elas, além da possível presença de filos 
ou simpatizantes nazistas na cidade, existia também uma opressão por parte 
do próprio governo Vargas (1930-1945) que mostra uma simpatia pelas 
ideias do Eixo. 

O governo de Getúlio Vargas, apoiado pelo ideal nacionalista, 
promove várias políticas públicas de assimilação dos imigrantes, que no 
Brasil se estabelecem em maior número entre o final do segundo reinado e 
início da República.15 Com estas políticas o governo pretendia fazer a 
assimilação dos imigrantes, garantindo a unidade nacional.16 

No período do Estado Novo (1937-1945), onde as políticas de 
assimilação – e porque não dizer, de controle dos grupos de imigrantes – 
tornam-se mais severas e intensas, segundo Roney Cytrynowicz,17 não há 
uma política de assimilação específica para os judeus. Mas isso não impede 
que, na década de 30, o Estado seja conivente com o antissemitismo, 
principalmente a partir de 1937. 

Neste ano, circulam de modo secreto documentos no Itamaraty, 
especialmente, restringindo a imigração de judeus para o Brasil.18 Maria 
Luíza Tucci Carneiro e Avraham Milgram desenvolvem uma vasta pesquisa 
sobre o período e a temática. 

Mesmo em Rolândia, no interior do Paraná, os judeus-alemães que 
imigram para a região não ignoram os olhares inquisidores do Estado sobre 
sua origem. Lembramos que não é uma exclusividade do século XX a 

                                                 
15 Lembramos que muitos destes imigrantes vêm paras Brasil em grandes grupos formando 
(principalmente no Sul do País) colônias onde conservam sua língua, cultura e tradição, não 
se permitindo a assimilação pela língua, cultura e tradição do Brasil. 
16 Cf. SEYFERTH, Giralda. A assimilação dos imigrantes como questão nacional. In: Mana, 
3(1), 1997. 
17 CYTRYNOWICZ, Roney. Além do Estado e da Ideologia: imigração judaica, Estado-
Novo e Segunda Guerra Mundial. In Revista Brasileira de História. São Paulo. V.22, nº 44, 
2002. p.396. 
18 Idem, Ibidem. p.396. 
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perseguição aos judeus, já que este é um evento que atormenta gerações e 
gerações ao longo da história. 

Quanto à presença de simpatizantes ou filo-nazistas na cidade, 
sabemos que ninguém jamais foi nazista ou simpatizante tal como o filme 
Cidade sem passado,19 o silêncio é ensurdecedor no que tange a esse 
passado, quiçá a pesquisa que o grupo inicia no campo da história oral com 
antigos moradores da cidade possa romper o silêncio. 

Destarte, nos concentraremos na questão da morte e sua 
representação, pois é através dela que podemos observar a existência do 
étnico-judaico em Rolândia. 

Por mais que na hora da morte busquemos atender os desejos do 
morto, no fundo o que estamos atendendo são as nossas próprias vontades 
(desejos), medos e tabus. 

A constituição da etnicidade em Rolândia é um evento peculiar que 
surge no momento da morte, quando os familiares do falecido manifestam 
suas origens religiosas e culturais que, de alguma forma, leva à retomada de 
antigas tradições e tabus, transformando o cemitério em um espaço de 
tolerância e liberdade. 

Ao mesmo tempo em que o cemitério ganha estas características, será 
neste espaço que se manifestará e concretizará a existência da etinicidade 
dos judeus-alemães de Rolândia. Em um espaço onde as fronteiras se 
sobrepõem e se misturam, tanto nos túmulos de características judaicas 
como no cemitério em geral. 

Nesse aspecto, a teoria de Fredick Barth torna-se relevante para o 
entendimento do campo de pesquisa e importante para o levantamento das 
hipóteses e considerações que formulamos sobre nosso objeto de estudo. Da 
mesma forma, como nos permite compreender a manifestação da etnicidade 
judaica apenas no momento da morte e considerarmos a hipótese de que, 
mesmo radicados em Rolândia, julgando-se alemães e não judeus, como 
observamos na autobiografia de Nixdorf, a origem étnica de cada um desses 
judeus-alemães está apenas sublimada, esperando um momento de 
fragilidade para expressar-se. 

                                                 
19 THE NASTY GIRL, Alemanha, 1990. Direção de Michael Verhoeven. 
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Fora da grande massa construída por toda população da cidade, os 
judeus unem-se e permitem a visibilidade de suas fronteiras étnicas, num 
processo de certa maneira de auto-conservação e de desafio ao outro.20 

Portanto, podemos afirmar que o judaísmo em Rolândia, enquanto 
etnia, se manifesta, ou seja, permite a visualização de suas fronteiras na 
hora da morte, um momento de dor, fragilidade e de expressão dos mais 
íntimos desejos e reclusão. 

O que nos possibilita concluir – ainda que de modo preliminar – que 
o judaísmo como expressão de uma origem étnica não é uma expressão que 
ocorre apenas no momento da perda ou do sofrimento, mas é uma 
etnicidade que permite a visualização de suas fronteiras e características 
nessas ocasiões. Ainda existe muito a se pesquisar em Rolândia, mas 
acreditamos que os apontamentos feitos ao longo deste texto são válidos e 
colaboram para futuros estudos neste ou em outros campos em que o 
judaísmo seja objeto de estudo. 

 
Thiago Groh 

Pós-Graduando/ Universidade Estadual de Londrina

                                                 
20 CANNETTI, Elias & ADORNO, Theodor W. Diálogos sobre as massas, o medo e a 
morte. 
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1.4 EM BUSCA DA CONTINUIDADE: A ESCOLA COMUNITÁRIA 
JUDAICA 

Os desafios das escolas judaicas 

Rabino Samy Pinto 

1. Apresentação 

O objetivo desse trabalho é apresentar soluções alternativas para os 
principais desafios que as escolas judaicas enfrentam no Brasil. Nesse 
sentido, analisaremos alguns aspectos importantes que pertencem à escola, 
tais como: os objetivos educacionais, o currículo escolar, o perfil dos 
professores etc., como cada um deles está sendo trabalhado por essas 
escolas. 

Procuro, também, desenvolver uma proposta seguindo ensinamentos 
de Maimônides, o grande sábio judeu sefaradita, rabi Moisés filho de 
Maimônides.Talmudista, codificador das leis judaicas, filósofo, 
matemático, médico e dono de um talento ímpar para colocar suas ideias no 
papel. Maimônides escreveu várias obras e seu pensamento enriqueceu 
inúmeras outras, como compêndios sobre diversas áreas do conhecimento 
que ele explorou. No nosso caso, focaremos a pedagogia de Maimônides e 
de que maneira suas contribuições poderiam responder a esses desafios nas 
escolas judaico-brasileiras. 

“É justamente o termo judaico-brasileiro dessas escolas que devemos 
analisar inicialmente. Quais seriam as implicações desse termo? O termo 
judaico antecipa o brasileiro ou não? Afinal o que seria uma escola judaica? 
Qual é a razão de sua existência? Dados extraídos da American Jewish Year 
Book do ano 2000 enumeram entre outros desafios enfrentados pela 
comunidade judaica norte-americana: 

a) crise na família judaica. 

b) assimilação. 

c) crise nas escolas judaicas: resultados, métodos, objetivos, 
currículo... 




