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Tudo é História - RecordaçõeR que começam
e terminam na troca de paRRaporteR
~

Na minha primeira visita a Israel depois da ieridá, o
primo Josef, dado a maluquices, quase rasgou meu
passaporte brasileiro. É um casal de chaverim, que de
malucos não tem nada, foi tomado por tal nervosismo
que nUm certo momento a chaverá apontou para uma
das paredes do peq~eno apartamento em que moravam,
como se fosse a direção do quintal ou talvez do lixo,
e desabafou: "aqueles livros sobre socialismo, joguei
tudo ali."
Não sei até hoje se naquele dia fui condenado por
ter abandonado Eretz Israel ou por ter me mantido
supostamente fiel ao socialismo. Ou se foi pelas duas
coisas. O encontro deve ter marcado a memória dos
dois tanto quanto marcou a minha, porque em visitas
posteriores nos receberam como chaver de sempre e
para sempre, com socialismo ou sem socialismo.
Hoje, tudo é história. Inclusive o socialismo. Dizem
que Bror Chail já não é kibutz, é um condominio
residencial. O bairro judeu do Bom Retiro virou bairro
coreano. O sionismo não é mais conduzido por
chalutzim, e sim por
fundamentalistas do Brooklin. O
sionismo-socialista, a ideologia mãe
da nossa tnuá, é história.
da tnuá sua dimensão humana:
nossa amizade e a nossa lormação.
É difícil definir a natureza dessa
amizade. É mais profunda do que
a de uma tyrma de escola ou de
bairro. Talvez seja comparável à dos
que serviram numa mesma unidade
na guerra. Ou, como aconteceu no
Brasil, à dos que licaram presos na
mesma cela durante a ditadura. Mas
guerra e prisões são rupturas na
vida das pessoas vida. A tnuá era
o próprio projeto de vida.
Nossa formação loi um ganho
fenomenal. Desconfio que mesmo
os que lamentam o " tempo perdido"
reconhecem isso. Éramos quase
todos provincianos, a,maioria nem
era do Bom Retiro. Vinham os dois
ou três de cada bairro da cidade.
Do Tucuruvi, do Brás, do Meyer. Alguns caipiras mesmo,
como o Zicio, que veio do interior de Minas. Nem
brasileiros plenos, nem parte de uma comunidade
judaica. A tnuá nos socializou. Não só isso: nos incutiu
valores e o desejo nada modesto de ter uma visão de
mundo .A famosa 'ltieltanschaung." Exerceu função
formativa dominante, acima da escola, da familia, da
vizinhança.
O mérito cabe à forma superior com que os fundadores
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da tnuá no Brasil a conceberam, a ênfase na
elaboração teórica e no humanismo e na abordagem
não maniqueísta da política. Cultuávamos a literatura
não conformista. Eramos estimulados a debater e a
produzir jornais. No movimento todos éramos maiores
do que nós mesmos. Acreditávamos em mais coisas.
Éramos mais bonitos. Mais importantes.
Décadas depois "da ieridá - essa palavra feia- depois
de me tornar jornalista e finalmente professor, apliquei
a pedagogia do movimento no ensino. Conferi ao
jornalismo que ensinava uma ética de princípios, como
na tnuá.Fui até chamado de ingênuo, ou de ter uma
visão idealista do jornalismo. Mas essa demarcação
influenciou alguns alunos:
Outro método que usei foi o do choque existencial.
No movimento tínhamos que vencer obstáculos
sucessivos na esfera pessoal até a ruptura final de
abandonar o país e a família para viver do outro lado
do oceano e fora da sociedade capitalista. Antes disso
tínhamos que rejeitar o projeto de nossos país de

nos fazer doutores ou advogados, matriculando- nos
em cursos profissionalizantes. Também submeti meus
alunos ao choque existencial. Tiveram que enfrentar
os poderosos já nas reportagens do Jornal Laboratorial
e responder às pressões que se seguiram. Alguns
reconhecem que aqueles foram os melhores anos de
• suas vidas, os anos em que escreveram as melhores
matérias. Mais ou menos como nos lembramos da
tnuá. A maioria, para meu desgosto, sucumbiu à ordem
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neo- liberal, do cada um por si Deus por todos, do
sucesso pessoal a qualquer preço, mesmo ao preço
de dar uma rasteira no companheiro.
No "memorial", que fui obrigado a escrever para
disputar o concurso de professor títular, como manda
o regulamento , constam as seguintes passagens:
" Após tentativa frustrada de viver numa colônia
coletiva em Israel, um kibutz, voltei ao Brasil e prestei
vestibular para o curso de Física da USP. A passagem
por Israel foi traumática. O projeto de vida coletiva se
esfacelou de repente , pois chegamos num momento
de especial depressão ideológica e política. Nosso
"socialismo" era ridicularizado pelos próprios filhos
daquela sociedade nova que queríamos ajudar a
construir. Ofato de termos desprezado a chance de
um diploma universitário foi visto como estupidez. Hoje
percebo que aquela crise fo i um presságio do fim das
utopias, que se manifestaria de forma generalizada
vinte anos depois ...
" Os cursos de física e química eram os únicos, se
minha memória está certa, que ofereciam vagas no
período noturno. Como nunca me dei bem com a
linguagem da química, escolhi a física. Estávamos em
1962, às vésperas do golpe militar. Eu era um pouco
mais velho do que a média dos estudantes, mal
preparado, e só consegui vaga na segunda chamada.
Do contraste entre a decepção da primeira chamada,
quando não entrei , e a alegria da segunda chamada,
concluí que se tornara muito importante para mim entrar
na universidade ....
" Estudava à noite, após jornada de trabalho como
desenhista-projetista numa indústria de aparelhos
eletrônicos. Após o golpe militar, passamos a viver o
clima do engajamento total do estudante na atividade
política. A universidade tornara-se um laboratório de
propostas insurrecionais e doutrinas políticas, cada
grupo portando um modelo e um teorema para a
revolução brasileira .. ."
" Terminei meu curso de física no clima pesado que
se sucedeu ao AI-5. Vários colegas haviam sido mortos.
Consultei um dos professores para avaliar se poderia
trabalhar em física e fui rejeitado. Eu não havia sido
um aluno brilhante, apenas passável. De qualquer
forma, o jornalismo já me atraía ...
Se a tnuá nos fez e nos uniu , a aliá que era seu
objetivo último nos desmanchou , nos dividiu. Na tnuá,

diferentes histórias de vida convergiam para formar
uma única história coletiva, um grupo, um garin. Na
aliá, projetos de vida individuais infiltraram-se
silenciosamente em cada um de nós já durante a
viagem. O primeiro sinal foi a revolta súbita, quando
quiseram recolher nossos passaportes brasileiros.
Visto tantos anos depois, o episódio parece marcar
uma inusitada quebra de confiança. De quem com
quem? Essa é a questão. Quebra de confiança em
nós mesmos, no nosso projeto de vida? Nos nossos
líderes?
O choque maior aconteceu no navio da Zim, que
partiu de Nápoles. Imaginem a excitação, um navio
com a bandeira do Estado de Israel. Mas, os
marinheiros riam quando nós cantávamos "anu olim
hartza beshira ubezimra ..." Nós cantávamos e eles
riam, riam , riam ...
A aproximação do porto de Haifa afastou as
inquietações por algumas horas. Fomos tomados pela
emoção. Lembro que o Hugo fez a barba três horas
antes para chegar bem escanhoado, mas com a pele
já amaciada. De cara limpa.
O suspense voltou a nos dominar no caminhão que
nos levou a Erez, o kibutz designado para o garin.
Durante a viagem , igualzinha à dos nossos tiulim no
Brasil, não enxergávamos muita coisa. Desembarcamos
no hatzer de Erez já de noite ; bem escuro. O Avrum ,
dramático como sempre, abaixou-se para pegar um
punhado de terra, e ao perceber que nem era terra e
sim areia, foi deixando-a escorrer entre os dedos
enquanto balançava a cabeça decepcionado, como
se aquilo fosse mais um sinal de que o destino havia
trapaceado conosco.
Nosso garin teve a sorte, se é que e pode usar essa
palavra, de quebrar a cara logo no primeiro dia. Até
hoje, quando ouço os concertos de Brandenburgo,
minha memória retorna à varanda do tzrif de Erez ,
onde o Max tocava incessantemente a vitrolinha
comprada na passagem pela Europa, como se
procurasse na música de Bach a segurança que até
então havia buscado na tnuá - assim eu pensava.
A crise instalada na viagem demorou pouco para
maturar, para levar a decisões de tentar um novo rumo.
De modo que os que saíram do Kibutz puderam
construir uma nova vida no mundo capitalista que
como sabemos, não dá moleza.
O mesmo se deu com os que abandonaram o país.
O kibutz carrega esse paradoxo: quanto mais tempo
você fica, menor sua chance de optar por outra vida.
Até um momento em que isso se torna materialmente
impossível. Seria então a permanência por falta de
opção. Quase uma servidão. Tive esse pensamento
logo nos primeiros dias de Erez, ao conversar com
alguns dos vatikim, ou quando dirigia o olhar para os
campos, para além do bustan árabe que virara nosso
chatzer.
O modo de fazer aliá dramatizava a própria aliá. Era
como se partíssemos para a guerra, era uma
"emIgração." '?ata caGa um eta can'ecclanaàa um naú.
~ mã~ CCl~\\l~a\la C\leca'2> e camisas. Eta ~ata nunca
mà\~ \lo\\a~. ~ \I\a~em , óe na\l\a , \e\J a\J a \tes 'Sema\\a'S.
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Os navios franceses, que sobraram da guerra,
balançavam no melhor estilo pirata . Antes, fazíamos
uma turné de despedida pelo Brasil, com apresentações
patrióticas nas capitais distantes do eixo Rio-São Paulo.
Como a festa que os vizinhos fazem ao convocado
para o "front."
I

O trauma do retorno. A ruptura. De repente, todos
os sentidos que haviamos atribuido à nossa vida se
perderam, era preciso urgentemente um novo sentido
. Nos primeiros anos depois da ieridá, costumava refletir
sobre quem perdeu e quem ganhou. Perderam os que
ficaram ou os que abandonaram? Difícil imaginar o
que os outros sentem. Difícil generalizar a partir do
que nós sentimos. Acho que no começo esse balanço
tinha sentido material. E seu resultado se invertia
conforme os rumos do Brasil e de Israel. Com o tempo,
as condições materiais de todos nós como que se
equalizaram, com exceções raras.
Logo, afaslado o choque dos primeiros tempos impôsse o balanço espiritual. Tenho a convicção de que
perderam os que abandonaram. Nosso caminho foi
interrompido de modo brulal. Ficou faltando um pedaço
de nossa alma. Um vazio que pode ser preenchido
apenas parcialmente por um novo projeto. Meu primeiro
impulso foi em busca da universidade. Entrar na
universidade. " Vocês podiam ir para a universidade e
não foram?" Perguntavam espantados, ou meramente
gozadores, os sabras de Erez. Depois, vieram as
compensações do jornalismo e da militância no Partido

dos Trabalhadores.
Também entre os que não retornaram, mas saíram
do kibulz houve essa busca de um novo sentido, mas
denlro de uma mesma geografia, de uma mesma
história. Mesmo abandonando o Kibutz, continuaram
a viver o destino para o qual se prepararam. Sair do
Kibutz , penso eu, foi uma vicissitvde desse destino,
uma variante, não a sua negação.
O Brasil que haviamos deixado era o país mais
bonito do mundo. Tínhamos afeto pelo Brasil. Depois
veio a ditadura. Os anos de chumbo. Tudo azedou. A
tensão, os desaparecimentos políticos. No meio, o
milagre econõmico. Foram vinte anos de ditaduras, no
Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Chile. Também
os jovens brasileiros, tinham então projetos de vida
coletivos. Um amigo meu, professor da universidade
contou como um dia vieram avisá-lo que o momento
era chegado. O ponto estava marcado. Ele
simplesmente fez sua malinha e foi ao ponto combinado
de onde iram se juntar a Che Guevara, na Bolívia. Só
não morreu naquela aventura louca, porque o ponto
falhou. Minha irmã, Ana Rosa e meu cunhado Wilson
Silva não tiveram a mesma sorte e foram"
desaparecidos." Ambos rejeitavam o sionismo. Sua
utopia era o socialismo. Mas foi o Estado de Israel,
graças aos esforços enormes de meu irmão e seus
amigos de Gaash, que forneceu salvo-condutos aos
dois, quando ainda havia uma tênue esperança de que
estivessem vivos .

•
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hoje é um museu dos crimes da ditadura
militar.
Na Bolívia, no Peru , no Equador as
comunidades indígenas disputam pela primeira
vez o poder dos brancos. O Brasil , pela
primeira vez, elegeu um operário para a
presidência. E com ele, lá fui eu para Brasília,
viver uma inusitada experiência de assessor
do presidente. Na Venezuela, Chávez invoca
o mito de Símon Bolivar. Na esquerda, após
o massacre de Sabra e Shatila, sionismo virou
definitivamente palavra feia.

Desde a primeira vez que pisei no cais de
Haifa, senti-me em casa. Fui tomado por uma
sensação de euforia, de pertencer plenamente,
~
~
que não conhecia no Brasil. Esse era um
~
/
:
paradoxo. Sentia-me em casa no país, mas
~
/
Kibutz Hachshara Em Dorot ~
:
25. 26. Fevereiro 1959
não no nosso projeto. Senti-me em casa no
:~
,:,~
Ichud Habonim (ORCR)
Ulpan de um mês em Katamon, mas não no
~
~
Kibutz vatik para o qual fomos designados
pelo período de adaptação, muito menos em
~
~
:~
§
Erez, nosso destino final.
Ao retornar de uma dessas viagens fui
~
~ ~ ~ ~
advertido pela mocinha do controle que da
próxima vez eu deveria entrar em Israel com
,1:,
passaporte Israeli porque eu era cidadão
israelí. Hoje, cada vez que desembarco no
aeroporto Ben Gurion com o passaporte azul,
• · ' " "" N I,:
sinto-me ainda mais à vontade, quase como
:~
::
um filho que volta à casa materna. Tudo me
encanta
E um deslumbramento que destrói
~
~
,''~
o senso crítico. São viagens cada vez mais
freqüentes .
Depois da ditadura, vieram mais de vinte anos de
Durante as negociações de Oslo fiz planos para
estagnação económica, a crise da dívida externa, a
me mudar para Israel assim que me aposentasse da
mesma que quebrou financeiramente o movimento
universidade ou talvez até antes. O Levy me levou
kibutziano. O desemprego em massa serviu de terra
para ver lugares onde ainda se podia comprar uma
fértil para a penetração da cocaína e do crack. Ao ópio
casa a preço não exorbitante. Minha mulher, de
das drogas somou-se o "ópio do povo" , as igrejas
descendência japonesa, no começo também se
evangélicas. Também no Brasil houve a chazará
encantava. Tornou-se muito amiga da Aninha, da
betshuvá.
Cecília. E concordou com os planos de mudança. Até
Tudo é história. A Estação da Luz com seu relógio
estudou hebraico, que aprendeu com facilidade.
sempre adiantado três minutos para ninguém perder
Depois veio o fracasso de Oslo, e em seguida a
o trem, de onde partíamos para as machanot, virou
segunda intifada. E minha mulher foi vendo tudo com
Museu da Língua Portuguêsa. A Sorocabana, de onde
olhos críticos, depois com olhos de desgosto. Muito
também partimos tantas vezes, virou uma sala de
desgosto. Nas visitas, o país cada vez mais bonito,
concertos. Entre as duas estações, o prédio do DOPS,
ela via cada vez mais defeitos. Tenho a convicção de
a Polícia Política, onde um dia levamos uma prensa
que o que a incomoda é a situação dos palestinos.
num processo por " aliciamento de menores" para
Difícil reconciliar a beleza da reconstrução de um país,
Israel (a Aliat Hanoar) , e onde o delegado Fleury
da cultura de um povo milenar, com a tragédia dos
instalou depois seu escabroso esquadrão da morte,
palestinos. É o espinho atravessado na garganta.
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