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Nasci em 1929, na Polônia, e chegamos ao Brasil ,
minha mãe, minha irmã e eu, em 1939. Voltei à Polônia,
então como convidado do movimento operário
Solidariedade, e aconteceu uma coisa interessante.
No caminho de Gdansk, sede central do movimento ,
fizemos um desvio e passamos por Sierps, aldeia em
que nasci. Havia coisas que lembrava. Por exemplo,
na praça ao lado de onde morávamos, havia uma
bomba de água, da qual me lembrava porque fui ferido
lá e tenho sinal até hoje. Mas o mais interessante é
que nesta praça, onde existe a bomba de água, estava
o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura. E eu lembrava
que antes de nós viajarmos, os bombeiros fizeram
exercícios de defesa civil, dos quais eu participei . O
edifício da Prefeitura já não abriga a municipalidade,
mas é um museu . Um museu municipal , onde existe
um departamento dos judeus da cidade no passado.
Para minha surpreza, encontro uma foto do jardim de
infância, na qual eu apareço, gordinho de cabelos
compridos. Eu reconheci ,
pois tenho a mesma foto ,
e as moças que me
acompanhavam ficaram
muito surpresas.
Chegados ao Brasil , meu
pai já estava lá, fomos
morar no Bom Retiro. Este
era um bairro de judeus,
italianos e lituanos
antissemitas. Eu tinha
amigos italianos e brigava
com os lituanos. Houve
um processo de
desenvolvimento
sociológico no qual os
judeus que progrediam na vida abandonavam o Bom
Retiro e iam morar no Braz, onde meu pai abriu um
negócio. Mas eu não cheguei a morar no Braz. A
mudança para o Braz se deu depois de eu ter
abandonado os estudos, coisa que meus pais não
aceitaram , e eu passei a morar na Comuna do
movimento (Shituf) . Meus pais mais tarde passaram
para o Jardim América, onde passaram o resto de suas
vidas.
Na Polônia eu não lembro, mas no Brasil me tornei
muito sensível ao problema do antissemitismo. Até que
aconteceu um incidente na escola, sobre o qual inclusive
escrevi um conto, publicado numa revista literária em
Israel, sob o título O Macaquinho e a Questão Judaica.
Estudava no Ginásio Estadual, onde só se entrava por
concurso. A minha classe contava com mais de quarenta
alunos, e havia uma grande porcentagem de judeus,
uns sete ou oito, pois a aceitação era por mérito. Não
havia antissemitismo aberto no Brasil nesta época

(segunda metade da década de quarenta), mas havia
um antissemitismo subterrâneo. Eu lembro até hoje
de dois professores antissemitas. Um era do tipo
humorístico. Seu nome era Diniz e era professor de
química. Não chegava a provocar raiva, pois quando
lembrava algum grande cientista, mencionava sua
nacionalidade de tal forma que sugeria a origem judáica.
Então, isto podia até ser interpretado como elogio.
Mas havia um outro, chamado 'Munitz, apelidado de
macaquinho. Dois dentes da frente salientes, cara de
macaco. Este era maldoso mesmo. Em todas as aulas
ele achava alguma coisa para dizer contra os judeus.
Reuni os alunos judeus da classe e combinamos que
a próxima vez que isso acontecesse, nós nos
levantaríamos e abandonaríamos a classe. E numa
das próximas aulas ele declarou que no mundo haviam
dezoito milhões de judeus, e que já era judeu demais.
Eu levantei-me e observei : "O senhor está enganado,
professor, no mundo
existem somente doze
milhões de judeus, seis
foram mortos por
antissemitas como o
senhor" . Voltei-me e saí.
Mas ninguém me
acompanhou . Um dos
meus colegas foi o David
Perlov, que em
determinada ocasião me
disse que o incidente fez
com que aumentasse a
sua consciência judáica.
Por causa do incidente,
o diretor quis me
expulsar da escola. Chamou meu pai e disse que a
única opção seria eu me desculpar diante do professor,
que negava ser antissemita. Eu me recusei
absolutamente, meu pai ficou furioso comigo. Eu
declarei que sairia da escola mas não pediria perdão,
pois ele era um antissemita. O impasse continuou até
que o incidente saiu a público, na coletividade judaica.
Havia um jovem , Dov Tzamir (Bernardo Cymering) ,
militante no Centro Hebreu - Brasileiro, que ouviu a
história e resolveu ir conosco falar com o diretor.
Lembro-me disso como se fosse hoje. Vocês conhecem
o Dov Tzamir. Fomos ao gabinete do diretor e ele
ameaçou o diretor. Arrumando as coisas que estavam
sobre sua mesa, ele disse: "O senhor sabe, este é um
assunto que por enquanto estou evitando, mas vai
acabar saindo na imprensa, por toda parte vão saber
que esta é uma escola de antissemitas e que os
professores são antissemitas. E foi assim que conheci
o Dov Tzamir. Ele era jovem , não devia ter ainda vinte
anos. Ele foi violento. Eu não pedi perdão e voltei para
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a classe. Os outros alunos judeus disseram que o
professor se vingaria de mim, que me reprovaria. No
fim ele se vingou nos outros, e.eu recebi cem! Poi~ eu
era perigoso ...
Mas ainda não entrara para o movimento. Tenho uma
parte meio curiosa na minha biografia sionista. Nq,
inicio, por uma questão de amizades, eu fui para ·o
Betar. Mas fiquei pouco tempo lá, pois vi que não era
este o meu caminho. O Estado ainda não existia, e eu
tinha o pensamento que devia-se lutar contra os
ingleses, contra os árabes, declarar o Estado. Não
estava gostando muito, mas estava lá. Depois, tive
outro encontro com Dov Tzamir, este menos pessoal.
Houve um comicio,sionista, creio que na Escola São
Caetano, em São Paulo. Eu estive lá. Estava uma
chatice, uns velhos falando bobagens, até que veio
um jovem, chegado de Santos, e fez um escândalo
que me lembro até hoje. Foi de uma violência bárbara,
finalmente alguém falava as coisas que tinham de ser
ditas. Ele foi muito forte. Os velhos não gostaram e os
jovens se entusiasmaram. Na época eu tinha fundado
um movimento juvenil de salão, que se chamou clube
Tel Aviv, de caráter social. Dai, as coisas já foram
rápidas. Entrei para o Dror, cujas idéias estavam mais
de acordo com minha forma de pensar.
Um dos pontos interessantes que quero assinalar, é
que nunca tive um base judaica. O assunto judeu me
motivava, eu reagia. Diferente do nosso companheiro
Aharon Thalenberg (z"l) que tinha uma formação
inteiramente judaica; e houve outros. Eu possuia uma
formação mais social, eu era socialista. Eu já estava
na hachshará quando Paul Singer, um líder no
movimento, resolveu que a revolução devia ser feita
no Brasil e não na Palestina. Houve um momento em
• que vieram me procurar, o Ahrale Thalenberg, a Mira
Perlov, e mais alguém, não me lembro se foi o Zigue
Friesel para eu voltar ao trabalho do movimento, pois
o Paulo estava fazendo proselitismo para que o
movimento abandonasse o sionismo e se transformasse
num movimento social brasileiro. Muito poucos o
seguiram. O Paulo era um líder carismático, mas
principalmente no campo da teoria. Dov Tzamir era
mais líder na condução de pessoas. O Paulo
era mais um intelectual, e contribuiu muito
para o conteúdo na ideologia do movimento,
principalmente no aspecto do socialismo.
Houve alguns meses de discussões dentro
do movimento, e o Paulo não conseguiu
atrair, a não ser uns ppucos.
Havia uma hierarquia de liderança natural.
Com a aliá do Dov Tzamir, assumiu o David
Perlov, que quando viajou deixou a direção
nas mãos de Paul Singer, e eu assumi com
o seu abandono. Meus candidatos para me
substituir foram o Markin e o Ervin, e acabou
sendo o Ervin. Depois vieram outros grupos
de liderança. As passagens de liderança
não eram tão formais e bem definidas. O
mazkir do movimento era o David Perlov,
mas já nessa época o Paulo tinha grande
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influência no movimento. Eu estava de lado, pois
entrara para a hachshará. Vieram me trazer de volta
para salvar o movimento, e o salvamos. Apesar da
falta do fundo judaico que mencionei, havia o fato da
minha luta contra o antissemitismo, da minha crença
na Palestina como a pátria para o povo judeu depois
dos acontecimentos da segunda guerra mundial.
Conseguimos manter o movimento estável e garantimos
sua continuidade de realização.
Outro ponto crucial foi o Seminário da Lapa. Era um
seminário que devia ser realizado num fim de semana
do 10 da Maio de 1950. Ninguém sabia qual era o
programa do Dov Tzamir. O seminário devia realizarse numa fazenda, mas éhovia torrencialmente e não
se conseguiu chegar. O Nunho disse que havia uma
sinagoga na Lapa, que estava desativada e ele conhecia
o guarda dela. Chegamos lá e o Nunho foi falar com
o tal guarda da sinagoga, dizendo que viemos defender
a sinagoga dos antissemitas. Lá passamos três dias,
dormindo nos cantos, no chão, e lá foram tomadas as
importantes decisões sobre os estudos universitários.
Lembro-me até hoje que o "slogan" do Dov era: "e dai?
, nu em yidisch ". Quais são as conclusões disto?
Paulo Singer também participou do seminário, mas
uma das pessoas que teve um papel decisivo na
resolução foi o Carabina (Samuel Karabtchevsky depois Shmuel Kariv). Ele era uma pessoa mais
dedicada à organização do que à ideologia. Mas ele
estava no terceiro ou quarto ano de medicina, e resolveu
abandonar a universidade. Isto criou uma enorme
pressão sobre os outros. Eu já estava na universidade
também. De todos os vestibulandos do movimento que
prestaram concurso para a faculdade de medicina, fui
o único a entrar. Muita gente resolveu tomar uma
posição positiva e abandonar os estudos. Isto foi uma
coisa importante que o movimento incutiu em nós
todos. Levar as convicções às conseqüências pessoais.
A maior parte dos participantes resolveram abandonar
os estudos, mas alguns deram para trás, por pressão
dos pais. Não foi fácil. Lembro-me que quando cheguei
em casa e disse a meus pais que iria largar a faculdade
para ir à Palestina, pensei que os dois iriam ter um
ataque. Aliás, meu pai ameaçou de ir falar com Ben
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Gurion. Saí de casa e constituimos uma comuna, meu
pai se opunha ao meu casamento com a Sara, por ela
não ter se oposto ao meu abandono da universidade.
Quando embarcamos, não quis vir se despedir. Não
veio a Santos, e um tio meu o levou à força ao Rio,
para que se despedisse de mim. Fizemos as pazes,
depois de alguns anos, e eles até vieram me visitar
em Israel. Na verdade, eles eram sionistas ainda na
Polônia. Era muito difícil perder o filho, futuro médico.
A Lapa não foi somente o abandono das universidades,
mas esse conceito do "e daí?" ficou gravado em mim
e em muitos outros. Não é suficiente você pensar; tem
que ver as conseqüências do que você pensa - o que
você faz . O Paulo também foi a favor do abandono
dos estudos. Porém , as pessoas que depois deram
para trás, não aderiram ao Paulo. O Julinho, uma
pessoa muito inteligente, não resistiu à pressão dos
pais. O Richard , muito "ieke", passou uma semana na
Biblioteca Municipal lendo e basificando os argumentos
para não abandonar os estudos. A reunião da Lapa
decidiu que três dos participantes, o povo judeu
precisava deles nas suas profissões. O Vittorio Corinaldi
na arquitetura, o Josef Kuczinsky na medicina, e o
Jorge Süssman na física.
Depois da Lapa, o Dov Tzamir fez aliá, depois o David
Perlov fez aliá, então o Paulo Singer assumiu. O que
o movimento incutiu em todos nós não foi só uma
profunda identificação com o povo judeu, com suas
lutas, mas o valor moral de que se você acredita em
alguma coisa, faça, realize. E este valor se fortaleceu
na Lapa.
Pergunta: "Numa visão retrospectiva do kibutz e do
seu caminho, o que poderia ter sido diferente? "
Vou lhe dizer a verdade, eu não sou uma pessoa que
pensa sobre o passado. Esta é uma questão na qual
nunca pensei.
O que aconteceu foi que os judeus tinham um
movimento sionista militante que éramos nós, outros
também , mas nós éramos os líderes. Na juventude
também se criou esta valorização de que não somos
uma "intelligensia de esquerda" mas um grupo que,

pensa, faz. Provavelmente cometemos também muitos
erros, mas basicamente nós tínhamos um apelo para
a juventude, que atingiu uma pequena parte da
juventude, por ser um apelo difícil, vanguardista. Esse
apelo atingiu também pessoas mais velhas, do
movimento sionista, que nos apoiavam, e nós os
apoiávamos. A Lapa foi um dos grandes momentos do
movimento. Depois da Lapa eu percorri todo o Brasil,
todos os setores do movimento.
Observação: "No movimento faltou muito conteúdo
judaico".
É verdade, mas isto porquê as pessoas mais influentes
no movimento tinham uma formação judaica muito
superficial. Tinham formação mais social ; o Paulo
Singer introduziu muita literatura e estudos socialistas.
Eu me sentia judeu, reagia como judeu, mas
ideologicamente era muito influenciado pela esquerda
socialista. O kibutz na época significava a síntese das
duas tendências.
Minha aliá foi em 1953, junto com o Bariach e o Zigue;
os brasileiros já se encontravam em Bror Chail. Passei
minha hachshará em Dovrat. Passei alguns meses, no
inverno, como "eglon" (carroceiro) . Havia um "ieke"
que era meu chefe, havia duas mulas enormes, e nós
fazíamos todos os trabalhos do páteo e da forragem
das vacas. Nesses meses eu perdi uns trinta quilos.
Nunca tive este pensamento de trabalho difícil. Aliás,
teve um capítulo que escrevi, muito interessante. Na
Lapa falamos de profissionalização e de proletarização.
Nos planos estabelecidos então, eu iria trabalhar em
construções. Morávamos na comuna e cada um ia
trabalhar em outro lugar. Eu fui ser ajudante de pedreiro.
Esta foi uma aventura muito grande. Os nordestinos
tinham muita desconfiança de mim , achavam que eu
era polícia secreta. Branco, de mãos sem calos, eu
recebia os trabalhos mais difíceis que havia, como
carregar cimento. Eles tinham suspeitas. Quando eu
aparecia, eles tinham uma senha, que era: "tem boi
na linha". Vai explicar que eu era socialista, que eu
queria libertá-los. Eu não trabalhava o dia inteiro, uma
parte do dia tinha que trabalhar no movimento. Mas
no fim do dia de trabalho eu praticamente desmaiava.
Chegava em casa, na comuna, e
desmoronava. Lembro-me até hoje,
pois era muito duro. Trabalhei só
algumas semanas, pois a direção do
movimento queria que eu fosse ativo
no movimento. Mudaram meu ramo
profissional e eu fui para uma escola
técnica de serralheria. Lá era mais
fácil. Davam até almoço, uma comida
brasileira popular, que eu até gostava.
Lá fiquei também algumas semanas,
pois o movimento precisou da minha
militância.
Do pessoal que deu para trás da
decisão de abandono dos estudos,
uma parte continuou simpatizante,
como o Julinho e sua esposa Feia,
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com uma sensação meio esquisita. Ele foi Secretário
falecida, que continuaram meus amigos, e nos
do Planejamento, e quando comentei a situação da
relacionamos até hoje. Outros se afastaram
completamente, como o Richard, e outros, como o
megalópolis que era São Paulo, ele defendeu que
havia vantagens no tamanho da cidade. Ele se propós
Gabye mais uma moça cujo nome não lembro, aderiram
a levar o socialismo à juventude brasileira, mas mesmo
ao Paulo e se tornaram anti - sionistas. O Paulo entrou
hoje, que o Brasil se encontra num impulso de
para o PT, onde havia uma influência muito grande
desenvolvimento muito grande, os pobres continuam
dos árabes, até hoje, e ele participava com eles nas
manifestações em prol dos palestinos. Eu, no princfpio,
muito pobres.
não queria ter contato com ele, até que numa das
Em Bror Chail, comecei como raftan (trabalho com
minhas viagens ao Brasil, resolvi promover um encontro
vacas leiteiras), fui merakez meshek (encarregado do
com ele e seu pessoal. Eu estava na Histadrut nessa
património económico) e diretor da fábrica Deco de
época, e veio muita gente importante da turma do
desidratação de verduras e legumes. Bror Chail teve
Paulo, inclusive o Gaby. Aconteceu uma coisa muito
muitos problemas, na minha opinião devido ao fato de
interessante. Eu falei do kibutz, falei da Histadrut. O
ter mantido a idéia de kibutz grande, e querer se
Gaby, por exemplo, era contra tudo. O Paulo ouvia
transformar no centro do judaísmo brasileiro. Isso,
com atenção. Houve um momento em que eu parei de
mesmo quando o kibutz ainda não tinha base
falar e ele tomou a palavra. Tornou-se claro que estava
económica para sustentar uma população tão grande.
mudando sua posição com relação a Israel. O Gaby
Nós éramos um dos maiores kibutzim do país. Essa
logo mudou de posição também . Eu disse que eu era
idéia foi fortalecida com a hachshará que os primeiros
um dos dirigentes da Histadrut, e perguntei porque ele
grupos tiveram em Afikim. Outros kibutzim aceitavam
não vinha fazer uma visita, para conhecê-Ia. Ele aceitou,
aliá quando tinham trabalho para as pessoas. Bror
e realmente, depois de algumas semanas, veio
Chail antes aceitava a aliá'e depois se preocupava em
acompanhado de sua esposa, como hóspedes e
arranjar trabalho. Isso fez com que Bror Chail
visitantes da Histadrut. Não sei como
tivesse problemas económicos o tempo todo.
está a situação politica do Paulo.
Hoje tudo mudou com a privatização.
Quando'o Lula foi eleito, eu telefonei
Depois, fui encarregado do Departamento
ao Paulo me congratulando com ele.
de Cultura, Juventude e Esportes da
Minha impressão era que o Lula
Histadrut, e depois Diretor Geral da Kupat
fosse nomeá-lo Ministro do Tesouro,
pois em São Paulo ele tinha sido
Cholim, a maior organização de saúde de
Israel.
nomeado Secretário do
No mundo, com o tempo, as coisas mudam.
Planejamento. Mas ele não foi
Naquela época o movimento juvenil foi muito
nomeado. Seu filho foi nomeado
importante, não somente para seus membros.
Porta-Voz da Presidência. Mas eu
Ele trouxe o assunto do problema nacional
não estou informado sobre sua
judaico para o centro do debate e da
• situação. Quando ele esteve aqui ,
consciência dos judeus no Brasil, jovens e
visitamos além da Histadrut, o país,
u,"')"" DRUI'
adultos, criando energia e inspiração para
.-rl ..,
e inclusive um encontro em Bror~ B' \ \\"
todo o movimento sionista. Bror Chail
Chail, do qual participou muita gente.
S.l • • I. J. 1 '~ I _I1. ,~«)
constituiu um elemento central no
Na minha opinião, ele saiu muito
desenvolvimento da região do Shaar
impressionado. Começou a fazer
Hanegev, assumindo a liderança no
comparações do que ele havia
desenvolvimento económico da região, que
conseguido e o que nós tínhamos
se tornou na época modelo de crescimento e
conseguido no campo do socialismo, naquela época.
Nos outros encontros que tive com o Paulo (muitos
cooperação regional. Bror Chail foi também um dos
fatores importantes na construção de Sderot e na
anos passamos sem falar, mas depois daquele
absorção de novos imigrantes. Também seria justo
encontro, tivemos muitos outros) me deram a impressão
lembrar as funções de liderança e influência nas centrais
de que havia uma mudança na posição daquele pessoal
do movimento no mundo todo e em outros campos,
com relação a Israel. Se bem que, a posição oficial
continuou sendo a mesma, devido à influência dos
da
sociedade, da economia, da politica, da diplomacia,
árabes que ocupam posições chave no partido. Algumas
vezes tivemos discussões de caráter geral. E eu fiquei
da arte e da cultura.
S.~ "I

Nachmn (Nl1chem)
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Desde seu ingresso no movimento, se tornou figura central, devido ao seu entusiasmo, dedicação e capacidade de
realização. Foi secretário Nacional do Habonim·Dror do Brasil. Depois de vários anos em tarefas agrfcolas no Kibutz Bror
Chai!, dadicou-se ao setor econõmico, desempenhando, repetidamente, o cargo de merakez meshek ( encarregado
económico). Dirigiu a fábrica de desidratação de vegetais "Deco"por vários anos. No âmbito nacional, foi membro do
Executivo da Confederação Geral de Trabalhadores- Histadrut, Diretor do Departamento para a Juventude e Esportes,
Representante da Hlstadrut na Europa e Dlretor Geral da rede de serviços de saúde, afiliada a Hlstadrut- Kupat Chollm.
Representou a Confederação em numerosos ~v~~t~s_S.lndIC~_i:S i~~e~~~~~~;r~~~ ..~-'-
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