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"Nossa concepção, minha a seu tempo, via o kibutz
como um objetivo superior, que para alcançá-lo valia
a pena e era necessário sacrificar parte de suas
aspirações pessoais. Não foi assim que pensaram
nossos companheiros (os brasileiros). Para eles, o
kibutz era somente um instrumento a serviço do homem.
Não é o kibutz forte que serve os seus membros, senão
que o companheiro que realiza suas aspirações é
que cria o kibutz forte. O problema do ovo e da galinha,
em toda a sua agudeza, com vestimentas diferentes".
(Dov Rosenhack - Meu Caminho em Bror Chail, pg.
69, 1988)
Fui solicitado, pela comissão preparadora das
comemorações de 60 anos de aliá do movimento e de
Bror Chail , a escrever sobre Bror Chail. Vacilei se
deveria principiar ou terminar pelo parágrafo acima, e
por fim resolvi começar. E por que? Parece-me que
este discernimento possui muito conteúdo que pode
explicar o caminho de Bror Chail, do ponto de vista do
caráter dos companheiros, da forma de pensamento
e ação que estabeleceram as características do kibutz
ao longo dos anos. Dov Rosenhack foi dos dirigentes
do grupo egípcio, o primeiro a colonizar Bror Chail , e
também no período "brasileiro" desempenhou tarefas
de dirigência no kibutz, e em continuação, também na
região e em âmbito nacional. Sua impressão sobre o
pessoal brasileiro, que a expressa com espanto, ele já
havia consolidado nos primeiros contatos, e ela é
interessante, pois sintetiza muito bem o caráter e a
forma de pensamento dos "brasileiros".

amplo, com pouca densidade populacional, onde cada
um pode encontrar o seu lugar.
Paciência e tolerância são o seu semblante, não houve
guerras, tudo isso criou uma sociedade diferente
daquela da Europa Oriental e Central , da forma de
desenvolvimento dos grupos israelenses, e mesmo
dos anglo - saxões.

Contudo, as violentas lutas sociais, as diferenciações
sociais, a revolta contra a pobreza e a exploração no
continente sul - americano, ao lado da característica
pequeno - burguesa da família judaica a caminho do
enriquecimento, influiram no caminho da formação da
sociedade "brasileira" de Bror Chail. O grupo dominante,
que determinou a característica do movimento e, no
final das contas, do kibutz nas suas primeiras décadas,
foi o grupo que se desenvolveu em São Paulo. Apesar
de que o início do movimento foi em Porto Alegre,
muito rapidamente ficou claro que as forças intelectuais
Na verdade, este dito de que Bror Chail é um kibutz
e ideológicas floreceram no seio de um grupo de jovens
diferente dos kibutzim comuns, é ouvida freqüentemente
por um grande número de pessoas que entram em
de São Paulo, possuídos de idéias socialistas
contato conosco, tanto do movimento kibutziano como
desenvolvidas, e que foram contagiados também pela
da coletividade, representantes das instituições ou
idéia sionista durante as lutas pelo estabelecimento
simples cidadãos de Israel. Ficam surpresos e
do Estado de Israel, nos anos de 1947 - 1948. Eles
espantados da forma como nos dirigimos, e de certa
criaram uma síntese das idéias sionistas socialistas,
maneira surpresos de como nós conseguimos nos
de movimento de base política, que numa etapa
manter, existindo como kibutz.
decisiva de sua existência, num acontecimento
dramático que entrou na história do movimento como
O objetivo político e ideológico, prioridade do indivíduo
"O Seminário da Lapa", determinou que ele não é
às necessidades do kibutz, a abertura social , os
somente um movimento ideológico, senão que também
fracassos econômicos, o tipo de
de auto - realização, cuja
indivíduo que se desenvolveu em
finalidade era o
Bror Chail, que muitas vezes é
estabelecimento de um kibutz
diferente do "kibutznik" comum,
em Israel. O kibutz foi encarado
todos eles são componentes do
como a síntese da idéia
modo de vida de Bror Chail. Nós
sionista - socialista, de acordo
queremos nos deter nos seus
com a concepção de Borochov.
diversos aspectos e tentar, através
Ele será a base para a tomada
disso, contar a estória dos 60 anos
do poder no país e o
de Bror- Chail. Instintivamente,
estabelecimento de seu caráter
nossa reação é a de que a
socialista. Ao mesmo tempo,
caraterística da nossa sociedade
ele será também a base para
é o reflexo do caráter brasileiro,
a existência dentro da
que vem dum país grande e
sociedade israelense, de
o silo e caixa d'agua - símbolos de Bror Chail
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conquista da terra e do trabalho e da criação de uma
sociedade coletivist?
-

l

Esse grupo era pobre em seu conteúdo judaico; não
estudou (a não ser raras excessões) em escolas
judaicas, porém estava imbuído de sentimentos políticos
sociais, e para o mérito de seus dirigentes deve - ,se
dizer que nele prevaleceu a corrente que viu a realização
da revolução socialista ligada à solução do problema
judaico.
Sobre os motivos, nós podemos aprender no livro de
, Eviatar Friesel ("Brar Chail" 1956, principalmente
páginas 16 - '18): "Porque nasceu o movimento? O
que ele propôs que nos tocou de forma tão pessoal,
em nós, em nqssa vida, em nosso camin,ho, em todo
o mundo no qual vi~íamos? Sejamos sinceros, nenhum
sentimento teórico de que o mundo marcha para o
socialismo poderia trazer massas de jovens da classe
burguesa para a classe proletária, como aconteceu
conosco. Nossa parca educação judaica também não
era suficiente para incentivar a revolução pessoal de
cada um de nós, transferir - se do lugar ao qual
estávamos habituados a um lugar novo e distante,
estranho, adverso ... Hoje nós entendemos que só uma
idéia élica, humana, poderia constituir o grande motivo
que nos levou ao
movimento ... Nossa vida
de jovens burguêses era
pobre e nós procuramos
objetivo ... E, de repente, a
grande utopia, a revolução
histórica da restauração
do Estado Judeu em bases
à igualdade e à justiça
social, destituída da
exploração do homem pelo
homem, e em especial no
, kibutz, a sociedade mais
livre e avançada, a
concrelização do mais
audacioso sonho nacional
e social que o homem
jamais ousou sonhar, ele é quem fez estremecer toda
a parte boa e idealista da nossa juventude ... Estudamos
em Borochov sobre a nacionalidade judaica e nossa
situação como povo ctasse". A força que levou os
jovens à aliá foi a força do movimento juvenil, e a idéia
era estabelecer um ponto de força que fizesse avançar
a idéia política social de uma sociedade socialista que
seria característica da nação.
Estas formas de pensamento determinaram o caminho
do kibutz. Ao lado do caminho tradicional do kibutz
israelense, que se constituiu dentro da vivência de
Israel, que viu na colonização o seu valor mais alto,
que se expressava na conquista da terra e do trabalho,
no apego à terra de Israel, desenvolvimento do
patrimônio misto, auto - defesa, através do caráter do
indivíduo - criação de uma nova cultura israelense
judaica (festas, canções, danças, literatura, etc.), viram
nossos companheiros, de forma acentuada, o kibutz
como a base política do estabelecimento da
característica social e política da nação. O kibutz como
vanguarda do governo socialista. Nem todos os grupos

que chegaram a Bror Chail tinham uma consciência
política tão dominante. Evidentemente, não as famílias
egípcias que permaneceram conosco pela crença na
vida kibutziana como tal. Da mesma forma, aqueles
que vieram do setor do Rio de Janeiro, dos quais
grande parte estudou em escolas judaicas, e cujo
motivo principal era, às vezes, justamente as raizes
judaicas e o sentimento e a compreensão de que a
vida no kibutz em Israel é uma etapa necessária para
a integralidade da vida judaica, a língua hebraica,
histó'ria e literatura judaica, cultura judaica.
Os "cariocas" trouxeram, de sua parte, o condimento
judaico que misturou objetivos políticos sociais com
raízes judaicas. Os "gaúchos" de Porto Alegre e os
que vieram de outras regiões do Brasil se entrosaram
nas duas tendências. Na maioria, o motivo judaico foi
que os levou à aliá. Também os grupos de Aliat Hanoar,
que vieram se educar no kibutz e nele permaneceram
pela educação que receberam, pelos laços que se
formaram e pelo apego à vida do kibutz.
Entretanto, o grupo dominante estabeleceu algumas
características que orientaram o kibutz :
Klbutz de Movimento: Brór Chail viu a si próprio como
a vanguarda do movimento, como realizador das idéias
políticas do movimento brasileiro.
Sem entrar em comparações com
outros movimentos, de outros
países, que talvez tivessem as
~'·, .'V,A .',P.I."", r~ mesmas orientações, Bror Chail
via-se como um kibutz especial
- não só um kibutz como os
outros kibutzim, que pela sua
própria existência criaram um
movimento kibutziano significativo
e amplo nos seus diversos
significados: político, social,
cultural, etc, senão também um
kibutz com objetivo - representar
o caminho específico do
~_..u movimento brasileiro. Trata-se de
um fluxo mútuo de energias entre
o movimento e o kibutz, que se expressa na
responsabilidade do kibutz pelo desenvolvimento do
movimento no Brasil, sua existência e expansão, e
pela responsabilidade do movimento pelo kibutz, para
possibilitar que realize em Israel os objetivos do
movimento, através da grande concentração de seus
elementos em Bror Chail. (Do livro de Tzvi Chazan,
página 162, edição em português: "Kibutz de movimento
é a continuação do nosso movimento em Israel, lugar
de continuação do trabalho que começou no Brasil, de
construção sionista e socialista. Ele foi construído ao
lado dos outros kibutzim, como força orientadora da
construção da sociedade, porém o especial nele é a
sua pertinência a um movimento político determinado,
que continua a orientação ideológica dele, sua
concepção de mundo, sua luta polílica, e ele está
sujeito, em suas resoluções decisivas, às resoluções
das instâncias superiores do movimento ... Neste kibutz
de movimento haverá uma comissão política submetida
-às instituições do movimento ... Bror Chail é o
empreendimento do movimento brasileiro, sua
expressão kibutziana, política e ideológica... Como
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concentração da aliá do movimento, sua atividade (do
kibutz de movimento) está orientada para participar na
construção do país e concentração das diásporas, para
a luta de classes ativa e permanente, para a criação
de condições de luta e defesa dos interesses da classe
operária para a realização do estado socialista".
Resoluções do Segundo Congresso Nacion.al do
movimento, em Julho de 1953).

desenvolver nelas as idéias do movimento ; porém a
sociedade israelense criou elites dirigenciais que se
basearam nos dias de amadurecimento coletivo na
Palrnach , na Haganá, na segunda e terceira aliá, nos
batalhões de trabalho e em famílias aristocráticas, nas
quais era muito difícil penetrar, e mesmo aqueles que
chegaram a posições importantes, não conseguiram
se manter nelas por muito tempo. As decisões políticas
eram tomadas em centrais partidárias e
governamentais, onde a força de nossa influência não
era grande.

A grande concentração de olim do movimento e a
dominância brasileira foram a resultante da concepção.
Para se tornar um kibutz representativo e influente, ele
deve ser um kibutz grande e diversificado, segundo a
O conceito "do movimento brasileiro" não se limitava
concepção do Kibutz Hameuchad. Neste cenário, podesomente às influências mútuas entre o kibutz e o
se entender o abandono de Mefalsim, onde houve
movimento. Refletia-se também na responsabilidade
choques de hegemonia e formas de pensamento, até
que o kibutz sentia pela comunidade judaica do Brasil ,
mesmo em assuntos políticos relacionados à cisão do
fonte de onde viemos, para a continuidade de sua
movimento kibutziano (Kibutz Hameuchad e Ichud
existência judaica - sionista. Muitos companheiros
H.kvutzot Vehakibutzim), assim como nas direções de
preencheram missões no Brasil , no âmbito do
desenvolvimento do kibutz, e inclusive de liderança
movimento, do Departamento de Juventude e do
pessoal. Neste cenário pode-se compreeder também
Departamento de Aliá. Tomamos a nós a tarefa de
a resolução de não aceitar a proposta do movimento
sermos a casa de absorção da juventude brasileira,
kibutziano de estabelecer-se em
•
no âmbito de chevrat noar
Ein Zeitim e a obstinação sobre a
(grupos juvenis) , e Bror Chail
região de Shaar Haneguev.
se tornou o endereço para
Anteviu-se a criação de uma
a coletividade brasileira. Foi
concentração do movimento e de
construído um centro de
kibutzim , não só sul americanos,
seminários em nome da
que.viriam a ser de influência no
comunidade judaica
moVimento kibutziano em geral , e
brasileira. Também o
através dele -no país todo. A
relacionamento com o Brasil
concepção da concentração
era estreito, ministros,
brasileira estava em contradição
generais e deputados não
com a política do Ichud Hakvutzot
deixavam de provar o
Vehakibutzim de constituir kibutzim •
"churrasco" de Bror Chail, e
de população mista e de tamanho
o auge foi o relacionamento
médio, e teimou em enviar os
criado com a família Aranha,
grupos do movimento para
. .
.
e o martelo e o protocolo da
complementarem outros kibutzim .
Um dos pnmelros tratores do Klbutz
reunião de 29 de Novembro,
Foi necessária muita sofisticação e muitas manobras
que nós guardamos com devoção até os dias de hoje.
cqnjuntas movimento - kibutz para contornar as
Também a sinagoga em nome de Goldberg é fruto das
resoluções do movimento kibutziano e levar mais de
relações desta época.
Do livro de Dov Rosenhac: "Ondas e ondas, cada ano
7 grupos organizados para Bror Chail.
chegavam entre vinte e quarenta novos imigrantes,
Retrospectivamente, a política do kibutz se justificou.
que fortaleceram o quadro populacional. Tornamo-nos,
O caráter "brasileiro" que se criou no kibutz, o sentimento
com o correr dos anos em um dos maiores kibutzim
da proximidade lingüística, a cultura e a mentalidade
da região e entre os kibutzim de nossa idade ....Não
da r;rlaioria dos olim , serviu de forte adesivo entre os
tenho a pretensão de escrever aqui a história dos oito
companheiros, e trouxe um sentimento de comunidade
grupos que se juntaram a nós e a influência de cada
e segurança, que serviu de base para a continuidade
um deles no desenvolvimento e progresso do nosso
de existência do kibutz. As tentativas do movimento
patrimônio ... A língua portuguesa fluia livremente .. .
kibutiiano de Qíientar grupos mais tardios para Erez
Tomei uma posição dura para obrigar meus novos
e para Guezer não toram bem sucedidos, e no final
companheiros a tentar absorver a língua da Bíblia. Até
das contas a maior parte dos companheiros destes
o dia de hoje, em muitos lugares de trabalho, e
grupos chegou a Bror Chail, numa espécie de "infiltração
especialmente entre as mulheres, não existe ainda a
individual". O código genético brasileiro foi mais forte
consciência da necessidade do uso exclusivo da língua
do que qualquer resolução do movimento kibutziano.
hebraica ... Outro assunto que nos espantou e atrapalhou
Do ponto de vista da influência política, muitas das
muito no começo do nosso relacionamento com os
aspirações se dissolveram com o tempo, e se revelaram

brasileiros foi a sua tendência natural de realizarem

como sonhos juvenis que se despedaçaram diante da
realidade israelense. Foram feitas experiências, por
parte de companheiros centrais, de penetrar nas
Gamadas de dirigência do movimento e do país, para

discussões "parlamentares" intermináveis. Cada assunto
pragmático, que exigia relacionamento e decisão
rápidos , tornava-se logo em base de um simpósio,
cada um era "obrigado" a participar nele, mesmo se
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não tinha o que acrescentar: os espíritos se inflamavam,
e está claro que surgia a necessidade de." passar'ao
português". Eles viam nas danças israelenses somente
danças de apresentação no palco". porém logo após
o pagamento desse imposto, e como reação
espontânea a algumas batidas na lata ou mesmo na
mesa, irrompia um júbilo incontrolável de samba, da~ça
tempestuosa ao som de uma música conhecida que
gritava de dentro do coração.
".Os pratos brasileiros também começaram a nos
inundar. Habituamo-nos a uma série completa de
pratos, massas assadas e bebidas exóticas, que logo
se tornaram parte inseparável da vivência em Bror
Chail,
,
". Eles vieram a Israel, grupos e grupos, aocmpanhados
dos pais e avôs, párentes próximos e afastados, e às
vezes era suficiente que declarasse que vinha da
mesma cidade para que imediatamente se juntasse,
com um abraço, à família. Graças a essas ligações e
à cordialidade existente nas familias ampliadas, criouse uma grande estabilidade em nosso kibutz. Porém,
de outra parte, essas ligações estabeleceram prioridade
às necessidades da família sobre as necessidades do
kibutz, e neste confronto, o kibutz sempre perde."
Aprimazia social:- Aocncepção
da grande concentração de
chave rim e da criação de um
kibutz grande que deveria
realizar a ideologia do
movimento, foi acompanhada
pelo pensamento que devia
encontrar a possibilidade de
adequação da maioria das
pessoas. Voltemos aqui às
palavras de Dov Rosenhac
àcima mencionadas: "Não é o
• kibutz forte que serve seus
elementos, senão o
companheiro que realiza os
seus sonhos, ele é quem cria
o kibutz forte". No confronto de
interesses na orientação dos
recursos humanos, não poucas vezes os interesses
do individuo se sobrepuzeram às necessidades do
kibutz. Não foram poucos os que adquiriram profissões
nos setores do kibutz, como a agricultura, mecânica
e serralheria, chegando a conquistas significativas.
Porém, a maioria dos chave rim eram estranhos ao
trabalho da agricultura e do kibutz. Viram nestes
trabalhos somente um período de transição muito
curto, e pode ser que causaram mais danos do que
benefícios aos lugares de trabalho, e procuraram se
entrosar nos trabalhos "intelectuais", a maior parte
deles fora do kibutz. Daí que, diferente de muitos outros
kibutzim, a maioria e a melhor parte das forças não
foram dirigidas para dentro, para as necessidades do
kibutz, senão que para fora. Os'trabalhos de serviços,
de rodízio, de recrutamento, os trabalhos na linha de
produção, em turnos, foram impostos aos chave rim
contra seu caráter e sua vontade, e fazia-se de tudo
para se livrar deles. Durante todos os anos os serviços
não foram a parte forte da sociedade. Os setores de
produção também sofreram de constante troca e
instabilidade, e no final das contas ficaram longe de

constituir um sucesso econômico.
Talvez por influência do país de origem, onde tudo
tinha que ser o maior do mundo (o maior estádio do
mundo), aqui também a indústria tinha de ser a maior,
e o tamanho das expectativas correspondeu ao tamanho
da desilusão. Os recursos físicos insuficientes que
foram postos à disposição do kibu'tz em terra, água,
ao lado da carga social criada pelo grande número de
chave rim e da população aocmpanhante (pais, crianças,
aliat hanoar, novos imigrantes) e a tendência dos
chaverim na escolha de seu trabalho criaram, ao longo
de todos os anos, uma situação econômica deficitária
quase impossível; e como conseqüência, uma pobreza
de meios e de dinheiro pessoal, que foram equilibrados,
na maioria dos casos, por fontes externas individuais.
Apesar de tudo, foram erguidas construções públicas
adequadas - refeitório, enfermaria, rouparia, casa de
crianças, piscina e casas para os chaverim, que estavam
além da norma em grande parte dos kibutzim,
especialmente na época em que as crianças passaram
a dormir com os pais.
Dizia-se que o principal reéurso do kibutz era o recurso
humano. A preocupação era a de encontrar para cada
chave r o seu lugar, e propor-lhe
alternativas que evitassem o seu
abandono. Foi estendida uma
diversificada rede de estudos, que
possibilitou a quase todo chaver estudar
e complementar o que lhe foi negado
com a sua aliá; praticamente só não
estudou quem não se interessou em
estudar. E isto, outra vez a altos preços
kibutzianos e econômicos. O
recebimento de aliat noar e o desvio de
recursos humanos e econômicos para
a sua absorção, sendo que grande parte
permaneceu no kibutz; a absorção de
novos chaverim, cujos critérios eram
muito facilitados, em contradição aos
critérios rígidos de outros kibutzim; a
disposição de trazer pais e parentes
acompanhantes e sua adesão ao kibutz, para garantir
a estabilidade do chaver e a preocupação com sua
família. Todos estes foram investimentos sociais para
aumentar a população do kibutz, diversificá-Ia e
introduzir segurança na vida dos chaverim. No entanto,
não deve -se exagerar no primata social, e como em
todo o kibutz, as forças econômicas eram fortes e as
necessidades grandes, e não são poucos os chaverim
que podem contar como em diversas oportunidades
foram obrigados a abrir mão de suas vontades, de
acordo com resoluções que colocaram os interesses
do kibutz àcima de suas vontades.
As mudanças - Os anos de oitenta foram anos de
crise no movimento kibutziano e em Bror Chail. A
primeira fortaleza a cair foi o pernoite coletivo das
crianças. Após muitos anos de insatisfação e de não
aceitação, principalmente por parte das mães, do que
-era considerada uma das características do movimento
kibutziano, cresceu a oposição popular; um kibutz
depois do outro declarou a adoção do pernoite familiar,
apesar da oposição do movimento, claro, que sempre
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sobre seu sustento e sua existência, separação das
foi o último a aceitar as mudanças que já estavam
necessidades da comunidade das necessidades do
ocorrendo no terreno, como uma bola de neve. Na
patrimônio, privatização dos serviços (refeitório,
verdade, se quisermos ser mais exatos, podemos dizer
rouparia, comissão de consumo) , administração dos
que já nos anos de 70, com a resolução das escolas
ramos de produção como centros de lucros, que
kibutzianas regionais adotarem o certificado de
justifiquem sua existência, e mais tarde, a remuneração
bacharelando, começou-se a argumentar princípios
à contribuição: quem contribui mais, recebe uma porção
sobre o valor real da ideologia kibutziana e do kibutz
maior, se bem que somente em poucos porcentos.
como um mundo àparte de toda a vivência do país em
torno de nós.
Entre nós, o pernoite familiar também se alastrou muito
Nós fomos dos primeiros, dentro do movimento
depressa. Primeiramente de forma não organizada e
kibutziano, que se dirigiram por este caminho,
através de resoluções individuais, e finalmente foi
especialmente de forma institucional e estatucional,
encontrado o caminho institucional para a construção
quando esta tendência já se verificava na realidade
de casas adequadas, e a passagem para o novo
em muitos kibutzim. Estava claro que devia-se repensar.
caminho. Apesar de que a carga econômica fosse
Se queremos manter a existência da coletividade
enorme, as instituições financeiras se recrutaram para
kibutziana, deve-se amenizar a dureza ideológica, que
encontrar as soluções. E, na realidade, a dívida
se demonstrou como adequada nos anos da formação
econômica do kibutz aumentou consideravelmente por
do Estado e da nossa revolução pessoal na passagem
isso; porém o fato foi feito. E vejam que milagre:
de chaver tnuá a chaver kibutz, porém revelou-se
justamente após a introdução do pernoite familiar, que
enormemente utópica nas condições mutantes da
era a expectativa e a aspiração de muitos casais jovens,
sociedade ao redor, da economia em desenvolvimento
começou no princípio dos anos de 90 uma grande onda
e das necessidades e sentimentos do chave r. (Buber,
de abandono do kibutz, na sua grande maioria de
" O kibutz é o fracasso exemplar"). Houve chaverim
famílias jovens. Não foi uma característica só nossa,
que encontraram nas modificações motivo para o
uma grande onda de abandonos varreu todo o
abandono, pois se o kibutz perde sua característica
movimento kibutziano. O país se desenvolveu a partir
kibutziana "coletivista", é melhor passar para a
da guerra de 67, e apesar da guerra do 10m Kipur,
sociedade urbana individualista. Outra resolução
abriram-se novos horizontes e a atração para fora
tomada nos anos de 90 - a da residência , que é dar
aumentou cada vez mais.
oportunidade aos chaverim que
Entre nós, juntaram-se
decidiram abandonar a vida kibutziana,
discussões internas difíceis,
continuar a viver no kibutz na condição
entre diversas concepções
de residente. A resolução foi orientada
e diversos líderes, e houve
a casais jovens, que abandonaram em
os que concluíram que não
quantidade, para que continuem a
tinham futuro no kibutz. Nos
residir no lugar, contribuiam para a vida
anos de 80 aconteceu a
da coletividade, para a educação e
crise econômica, o país
cultura, e conservem o equilíbrio
entrou num redemoinho
demográfico, que foi se delapando,
inflacionário, o movimento
entre nós e em quase todo o
kibutziano e os kibutzim
movimento kibutziano, quando a faixa
foram arrastados para
etária dos jovens se restringiu , e as
dentro deste redemoinho ,
..
camadas mais velhas predominaram
e quando ele estacionou
A hora de lazer com as crianças no klbutz
nas médias estatísticas. Apesar do
absolutamente, em 1985, o movimento kibutziano
receio de que a residência abrisse uma brecha para
encontrou-se diante de dívidas gigantescas, que
a passagem massiva a esta condição, ficou claro que
ameaçaram desmonorar todo o sistema. Após difíceis
somente alguns poucos casais jovens escolheram esta
arranjos governamentais, nos quais a maioria dos
opção, e contudo eles continuam a contribuir muito
kibutzim saíram, como nós, duramente atingidos, foi
para a vida comunitária.
encontrado um caminho para evitar o desmoronamento,
ao preço da devolução das dívidas, o que fez pesar
As mudanças se aprofundaram nos anos de 2000 ainda mais as condições de vida dos chaverim.
no fim do decênio e no milênio, ficou claro que as
mudanças foram muito poucas e tardias demais; o
Na primeira metade dos anos de 90, a população do
patrimônio produtivo não se recuperou e diversos
kibutz baixou de 367 no ano de 1986 para 306 no ano
setores desmoronaram. O arranjo financeiro assinado
de 1990, e para 226 no ano de 2000. Isso levou à
com os bancos naquilo que foi chamado de "arranjo
conclusão que deve-se mudar a orientação e colocar
dos kibutzim", salvou o kibutz do desmoronamento,
o kibutz de forma mais realista no ambiente israelense,
mas ainda colocou sobre o kibutz uma carga de
e mover-se na direção na qual a sociedade israelense
devolução anual das dívidas que o kibutz não era
estava se movendo. A direção estava clara capaz de suportar. Os orçamentos individuais e os
transferência da responsabilidade ao chaver, ao
gastos comunitários eram cortados cada ano, e no
indivíduo, entrosar-se como cidadãos dos sistemas do
início do ano de 2000 o kibutz se encontrou na situação
país, ao invés de fechar-se como uma espécie de
de falta de possibilidade de devolução das dívidas.
"cidadãos do kibutz". As mudanças se expressaram na
Esta nossa situação não era diferente de outros
devolução da primazia da célula familiar, com o pernoite
kibutzim , e espalharam-se métodos diversos de fazer
familiar, a colocação sobre o chaver da responsabilidade
frente à crise, através do aprofundamento das
:
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mudanças e da privatização, Depois que o primeiro
diretor externo por nós escolhido propôs declarar uma
espécie de falência, e nós não_aceitamos a sua
proposta, ligamo-nos com outro novo diretor,
personalidade dominante na economia israelense, e
opiamos pelo caminho denominado "rede de
segurança", O kibutz foi privatizado, os ramos de )
trabalho' comunitários foram fechados, refeitório, ,
rouparia e serviços sociais: saúde, jardinagem,
eçlucação, água e eletricidade pública, seguro,
continuaram a existir sob a forma de impostos
comunitários (imposto de serviços), Os ingressos do
chaver de seu trabalho eram de sua propriedade,
estabelecendo-se uma alta porcentagem de imposto,
que era transferido para a comunidade (imposto
progressivo), e cuja finalidade era a de ~arantir a
aposentadoria dos c~averiin veteranos, que o kibutz
e o movimento kibutziano, injustamente não tiveram a
sabedoria de economizar durante todos os anos de
existência do kibutz, Os impostos, e o aluguel das
casas que se esvaziaram, servem de garantia à rede
de segurança dos chaverim que ficaram sem trabalho
adequado (doenças, demissão), O patrimônio
econômico foi separado completamente da comunidade,
e o seu objetivo é a cobertura das dividas do kibutz e,
na medida do possível, o
pagamento de
aposentadoria, Durante
todos os anos, o chaver
kibulz se preocupou com um
assunto que era de direito
de todo o cidadão do país
- o direito de legar herança,
Foi decidida a pertinência
das moraQjas ao chaver e a
.-. - ~
pertinência dos bens (se
houver) e o direito de legátos,

60 anos de Bror Chail são uma história interessante
da evolução de uma idéia, de uma sociedade, de um
caminho e forma de vida, e se assentam dentro dos
60 anos de independência do país; acompanhou o
desenvolvimento nacional, e teve sua própria
especificidade, desde o sonho, sua realização e até a
realidade de nossos dias, Faremos aqui uma injustiça
com os primeiros grupos de fund ádores, jovens que
vieram dos movimentos juvenis do Egito e Marroco,
que tiveram suas aspirações e S,\1US sonhos, e
investiram o melhor de suas forças, Porém, a maioria
deles abandonou e deixou os seus registros nos
primórdios do kibutz, Os que fi caram conosco, são
sócios fieis na criação, na luta e no caminho, A criação.
é uma criação do movimento brasileiro, Ela foi sonhada
na cabeça de jovens que tinham visão, força de
resolução e capacidade de execução, A visão exigia
uma revolução pessoal real, não só no pensamento,
mas também física, Não foram progroms, o holocausto
e, nem perseguições que motivaram os jovens, senão
a idéia, A realização não estava só na cabeça, mas
nas entranhas, no corpo, no cotidiano, Para a maioria,
o abandono de casas burguesas, nas quais nada
faltava, o abandono de estudos acadêmicos,
perspectiva de vida cômoda para a subsistência pela
contribuição, por um caminho
de vida coletiva, contrário à
característica natural, Trabalho
físico ao invés do intelectual,
condições de vida parcas, que
se equilibraram um pouco com
a ajuda dos pais,
Os motivos foram diversos - o
grupo de liderança assinalou o

.
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As decisões sobre as
mudanças foraM aceitas em
Bror Chait por uma maioria
esmagadora e, na realidade, o novo caminho foi a
expressão de profundos anseios que existiam na
sociedade durante todos os anos, Houve os que
, aceitaram as mudanças de forma difícil e sua adaptação
foi difícit; principatmente os veteranos, que se sentiram
discriminados, pois as mudanças os encontraram no
fim de seu período útit de trabatho, sem a possibilidade
de melhorar seus ingressos, sendo obrigados a se •
contentar com a aposentadoria mínima que o kibutz
consegue consignar,
Com isso, a individualização foi ao encontro do
sentimento pequeno - burguês da maioria dos chaverim,
A vontade de reatizar uma vida particu lar, a aversão
pelo refeitório comum obsessivo, A possibilidade da
resolução pessoal sobre o caminho de vida, a casa
particular, ao lado dos motivos ideológicos elevados
de kibutz do movimento, fizeram subir à tona as
vontades mais ocultas, as ambições pessoais, familiares
e a satisfação de suas necessidades,
Resumo, avaliação e continuação do caminho e da
forma de vida
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rii~~ caminho
polítiCO ideológico do
kibutz de movimento, que
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realizará em Israel a idéia do
regime e da sociedade
socialista, e o kibutz será a
vanguarda e o executor das
idéias do movimento, Nos
primeiros decênios, o kibutz viveu nessa atmosfera, e
procurou realizar os ideais - concentração grande de
grupos do movimento, a educação de grupos de Aliat
Hanoar, a abertura para a absorção de novos
imigrantes, a "República Socialista" regional de Shaar
Haneguev, a atividade no movimento, partidária, sindical
(Histadrut), as ligações com o movimento, a coletividade
e as instituições no Brasil, Isto tudo ao lado da
preocupação pelo indivíduo, pela realização de suas
aspirações a um trabalho adequado a ele, ao,preço
das necessidades econômicas, Um amplo programa
de especialização universitária, a absorção de pais e
parentes para garantir a segurança familiar,
A história de Bror Chail é caracterizada pelo fracasso
econômico e pelo relativo sucesso social, Não
conseguimos manter uma indústria, na verdade tivemos
alguns sucessos na agricultura, porém eles não foram
estáveis, A existência econômica foi possível graças
a trabalhos de chayerim fora do kibutz, Isto deve ser
• encarado como parte da força social, quando permitiuse que companheiros orientassem suas aptidões, de
acordo com suas vontades, pgra fora e não para dentro
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do kibutz. De outra parte, a coesão da origem , do
caráter e da forma de pensar criaram uma sensação
de segurança entre a maioria dos companheiros. No
depoimento de chaverim ouviu-se muito que o motivo
principal da permanência no kibutz foi o sentimento
de segurança social.
Centenas e milhares de pessoas passaram por Bror
Chail, e uma alta porcentagem o abandonou.
Abandonos em grandes porcentagens não são raros
na história do país e do movimento kibutziano;
contudo, pode-se considerar se as mudanças que
começaram a ser feitas nos anos de 90 e em 2000,
não vieram tarde demais, e que muitos não teriam
abandonado, encontrando seu lugar no kibutz.
Levanta-se a questão - somos nós ainda um kibutz?
A resposta é sim, um kibutz em renovação. Em muitas
palestras que ministrei a grupos que nos visitaram,
disse-lhes que a força e a fraqueza do kibutz
israelense raside na sua capacidade de mutação.
Outras comunas que existiram e existem em todo o
mundo caracterizam-se pelo fato que seus membros
resolvem se isolar da sociedade, encaminham-se a
montanhas ou praias, vivem vidas separadas, vida
de retiro, àparte da sociedade, e o seu fim é que
desaparecem. O kibutz vive na realidade israelense,
sempre viu a si mesmo como parte dela, e desta
forma influiu e foi influenciado pela sociedade. Esta
sempre foi a sua força e a sua fraqueza. Sua força
porque continuou todos os anos a ser relevante , e
süa fraqueza porque as forças de fora penetraram
dentro dele e o modificaram o tempo todo. A força
do kibutz hoje está na sua capacidade de modificarse, r:1ão revolução , mas evolução.
Apesar das mudanças, a base importante e decisiva
da responsabilidade mútua é ainda a sua
característica principal: aposentadoria orçamentária,
rede de segurança, fundo de ajuda 'mútua, seguro
coletivo de saúde e de apoio, escolas kibutzianas,
vida comunitária e instituições comunitárias e
associação coletiva, diferenciam entre kibutz e não
kibutz.
Hoje acontece um fenômeno interessante - muitos
dos visitantes do kibutz, a maioria dos quais foram
no passado membros do kibutz, irritam-se muito pelo
fato do kibutz de hoje não ser o mesmo que
antigamente", não tem refeitório, não tem rouparia,
os serviços são privatizados, quando na verdade a fi
maioria abandonou o kibutz porque não se adaptaram
a esse tipo de vida; mas queriam que os que
continuaram preservassem o kibutz tradicional ; porém,
o kibutz muda e se renova.
Será Bror Chail uma estória de sucesso ou de
fracasso - os pontos de vista divergirão. Quem
permaneceu com a idéia de uma vanguarda socialista
e quem vive a nostalgia dos dias revolucionários da

formação do país e do kibutz coletivo dirá, com certeza,
que esta é uma história de fracasso . Quem olha a
história e a sociedade como uma história de
desenvolvimento ininterrupto, encontrará que o
movimento brasileiro fincou urrla estaca no mapa do
país, contribuiu para a vida nacional , seus filhos hoje
estão espalhados em setores diversos da sociedade
israelense. Na economia, no exército, nas artes, à
assentamento existe, apesar das crises, vive e vibra;
esta é uma estória de sucessp, talvez diferente do
sonho primário,.porém verdadeiro na realidade do dia
a dia.
O que nos reserva o futuro - mesmo em sua
especificidade, Bror Chail é parte da textura do
movimento kibutziano. Ao longo dos anos, o kibutz
despe forma e veste forma, e conforme já dissemos,
esta é sua fraqueza e a sua força. Nós aguardamos a
troca de gerações, e a textura será diferente. A
sociedade existente, a tradicional, luta para tirar o
kibutz de suas dívidas - e para garantir aposentadoria
aos veteranos e condições de bem estar e apoio onde
for necessário. Ainda no âmbito do seguro social,
estamos levando àdiante o assunto da pertinênciá da
moradia ao companheiro, pertinência de bens (caso
houver) para garantir o direito de herança, ao contrário
das concepções tradicionais. As dificuldacies para
conseguir estes objetivos são grandes. Com a ajuda
de fatores externos, está se avançando lentamente, e
há esperanças para o futuro.
Todo o movimento kibutziano, após anos de estagnação
e regressão , muda de orientação e o número de
habitantes começa a aumentar. Nós nos juntamos a
esta onda e começamos a acionar o processo de
florecimento demográfico. Possibilitar aos filhos
nascidos no kibutz, e aos interessados em geral ,
entrosar-se na sociedade, não exatamente como sócios
da caixa coletiva, mas como sócios integrais do
patrimônio do kibutz (a aquisição de moradias) e da .
vida comunitária dele. Ao lado do kibutz está se
construindo um bairro comunitário, que terá forte ligação
municipal ao kibutz ; seus membros serão sócios nas
resoluções sobre educação, cultura, meio ambiente,
desenvolvimento, etc. Bror Chail será um ponto
avançado no mapa de Israel, vivendo numa redondeza
desenvolvida e exuberante de serviços em alto nível ,
no âmbito do Conselho Regional Shaar Haneguev,
próximo de meios de transporte rápidos - estradas,
trem , que ligam ao centro do país, parques industriais
avançados, setores de tecnologia e de alta tecnologia,
e a sensação de um sonho que foi se realizando ,
diferente, porém vivo e existente. Esta é uma história
excitante, que começou nos clubes de jovens no Egito
e em algumas cidades do Brasil e que foi tomando
corpo. E como o país todo, nasceu de um sonho
fantástico e se desenvolveu numa realidade , através
da força da idéia e da vontade.

Abraham Cheinfeld
Secretário Geral do movimento Gordonia-Macabi Hatzair no Brasil. Imigrou à Israel em 1958, radicando-se no Kibutz
Brar Chail, onde vive até hoje ; Diretor da Representação no Brasil do Departamento de Aliá da Agencia Judaica, VicePresidente Mundial do movimento Habonim Drar, Diretor do Colégio Regional de Shaar Haneguev e Diretor do Departamento
de Instituições Academicas Regionais do Ministério da Educação; Estudou Humanidades(B.A.)
;2.;;
. e JudaismoContemporaneo
(MA).
Ativo em diversas comissões do KibulZ Brar ChaiL
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