o Abandono dos Estudos
A POSSIBILIDADE que um movimento juvenil possue de abalar a
coletividade judaica em que vive atingiu seu máximo quando, no'
dia 2 de maio de 1950, correu por São Paulo a notícia de que 40
chaverim do movimento DROR, sua parte mais adulta e representativa, haviam resolvido abandonar suas ocupações e estudos, universitários e pré-universitários, para dedicar-se integralmente à militância no movimento. A reação da coletividade e dos pais, principalmente contra o abandono dos estudos - o mais profundo golpe
psicológico que pode receber um judeu que conseguiu enriquecer,
e que agora ambiciona ter um filho "Doktor" - foi tempestuosa.
Como, por que acontecera? A resolução partia como conclusão
coletiva após um seminário de três dias, o hoje famoso Seminário da
Lapa, em que se fizera uma análise profunda da situação do movimento, seu futuro, e do futuro de seus membros. A resolução representava o passo final da coerência com as convicções de cada
chaver do movimento, segundo as quais o futuro de nosso companheiro não deveria encaminhar-se pela vereda de uma profissão
liberal na Golá, mas pelo caminho de um kibutz em Israel.
Os dias que se seguiram à resolução foram inesquecíveis. A sede
da rua Prates vivia em assembléia permanente. Os chaverim mantinham-se juntos o dia todo, já por uma questão psicológica de
fôrça de grupo diante das dificuldades. Em não poucos rostos lia-se
marcas de preocupação - lembranças de discussões em casa, com
pais, parentes, conselhos familiares - o dilema de conciência entre
a dor causada aos próximos familiares e a certeza de estar seguindo
o rumo pessoal mais acertado. Interessante que Se falava muito pouco
sôbre isso na sede; todos tinham seus problemas,
simples fato da
presença comum servia de consôlo e estímulo, e fora disso, havia
dezenas de coisas a fazer. Porquê a reação contra nossa atitude
ameaçou chegar à violência física. Houve apêlos contra nós nas
instâncias, projetaram-se comités contra o movimento, ensaiaram-se
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represálias. Na sede, ouvíamos de tudo e trabalhávamos na consolidação de nossa situação. Mantinha-se contacto com as instâncias,
planificou-se uma campanha de esclarecimento sôbre nossa atitude,
procurava-se os companheiros cuja situação pesso.al se tornara excessivamente crítica. A atividade dos chaverim foi cuidadosamente
planificada, tanto para aproveitar o grande potencial de trabalho à
nossa dispo.sição, como para evitar inatividade, sempre mais prejudicial em tais ocasiões que tôdas as reações de fora.

PORQUE ABANDONAMOS OS ESTUDOS:
O MUNDO DAS REALIDADES
A SIMPLES frase dita acima "a resolução representava o passo final
de coerência com as nossas convicções, segundo as quais nossas vidas
se encaminhavam em direção a um kibutz em Israel e não a uma
profissão liberal na Galá", expressa, talvez, a síntese final de nosso
pensamento, mas não explica o panorama todo que nos convenceu
do passo tomado.
O mundo de 1950 era um mundo de realidades. Havia, então,
algum de irrealidades? Sim, o mundo de 1947-1948 fora um mundo
de irrealidades. Um mundo onde um homem, por simples entusiasmo, deixava a profissão, o.s estudos, a casa, Os planos de vida,
e ia para Israel viver e lutar num kibutz. Em 1950 não havia mais
nada disso. Em 1950, fazer hachshará (preparação), ir para Israel,
construir a existência num kibutz, parecia coisa cada vez mais insensata. Em 1948, houvera porque e contra que lutar, os ingleses, os
árabes. Mas em 1950, o que havia? A luta não cessara, e hoje
vemos como era ela tão dramática como em 48. Mas tratava-se de
uma luta silenciosa, difícil, que se passava nas fábricas, nos kibutzim,
no "front" do erguimento econômico do Estado. Então o entusiasmo
baixou. Em 1948 acontecia que precisássemos segurar gente para que
não corressem para a guerra. Em 1950, os que tinham corrido, um
por um, silenciosamente, voltaram.
Um materialista histórico teria uma explicação para um fenômeno
dêstes. Diria êle que, nos momentos de comoção nacional, as diferenças de classe entre um povo tendem a empalidecer-se, e todos
se irmanam ao redor da emergência comum. Mal tenha passado
êste momento, porém, a situação anterior voltará. Perante as trin45

cheiras de Israel, todos haviam sido iguais. Mas ante o "front" do
trabalho, já cada qual se lembraria que viver em Israel estava
significando cair de burguês para proletário. E aos olhos da burguesia
judaica do galut, isto não era nem natural, nem fácil, nem agradável, nem heróico.
Deixemos o materialista histórico analisar a situação como quiser.
O fato nosso é que, em 1950, começávamos a sentir a vida do
movimento sôbre base cada vez mais insegura. Havia um completo
abismo entre a nossa vida diária e o que visávamos no futuro. Como
chegaria o jovem que vivia a vida do seu meio, os valores de seu
meio, que trabalhava na loja do pai, que ou estudava alguma
profissão liberal universitária ou se preparava para isso, como chegaria êsse jovem até à aliá? Éle aparecia uma ou duas vêzes por
semana no movimento, defendia opiniões nas quais cria honestamente, mas que seu próprio rumo de vida negava. Viveria o movimento de comerciantes e profissionais liberais, que se formavam aos
25 anos, praticavam mais dois, casavam ou noivavam neste meio
tempo? Por que iriam êles para um kibutz? Por que estavam convictos disso? Seu próprio rumo de vida era uma contradição à esta
convicção. E de mais a mais, se estavam convictos, quem formaria
os grupos do movimento para hachshará, quem trabalharia em todos
os setores do movimento, quem seria a base, os grupos jovens, que
ergueriam nosso kibutz em Israel?
Ou bem um homem se preparava para a Golá, e então escolhia
a profissão mais vantajosa para a Golá. Ou bem se preparava êle
para o kibutz, e então que escolhesse uma profissão adaptada ao
kibutz, uma profissão produtiva cujo aprendizado não o segurasse
por mais dez anos no galut; que se dedicasse de corpo e alma à
militância no movimento, porque então era aí seu lugar de trabalho,
e não a universidade. Porque se pretende viver num kibutz, terá
de compreender que cada militante a mais no movimento significa
um movimento maior e mais forte, mais chaverim para a futura aliá
e o kibutz.
Éste problema, êste dilema, nós o apresentámos para nós e para
cada companheiro por sí. Cada um se perguntou: Se estou seguro
de que é êste o caminho, porque não ser coerente comigo e levá-lo
às últimas conseqüências?
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OS NOVOS VALORES
REPRESENTOU muito mais que um simples jôgo de lógica, como
poderia parecer até agora, o abandono das carreiras e a disposição
completa à atividade do movimento. Porque não se tratava de mudar
de profissão, mas de vida. Abandonar a universidade e decidir-se
em caráter definitivo a orientar a vida para um kibutz em Israel,
significaria, tomar tôdas as concepções e valores que haviam norteado
a vida de cada um e trocá-las por outras.
Começamos por uma honesta auto-crítica sôbre as razões pelas
quais estudava cada um de nós numa Escola Superior. Concluimos
que a grande maioria fazia-o porque naturalmente encaminhara-se
para isso, dentro do meio em que vivia. Isto não significava: que
não fôssem bons alunos, ou desinteressados em suas futuras profissões,
ao contrário, a média de nossos estudantes era justamente de alunos
muito bons. Dedicavam-se com inteligência e capacidade aos estudos
e êstes seriam seu futuro meio de vida, trabalho que, sem dúvida,
os interessava, pois com êle se ocupavam. Mas honestamente os
companheiros admitiam que os mesmos talentos e qualidades poderiam ter sido aplicados numa profissão diferente, uma profissão
técnica, num trabalbo de utilidade no kibutz, com os mesmos méritos,
e após a devida adaptação às novas condições, com o mesmo prazer.
Críamos que o kibutz, pelo alto nível científico de seu trabalho, sua
mecanização intensa, o entrelaçamento complexo de problemas
sociais e de produção, daria a cada um as possibilidades máximas
de aproveitamento de capacidade, inteligência e trabalho.
Isto era então uma crença. Hoje, a experiência pessoal já o confirmou também. Após seis anos de estada no país, no kibutz,
demonstrou-se que nenhuma fôrça, nenhuma inteligência se perdeu,
na colônia coletiva israelí. Ao contrário, a possibilidade de concentrar-Se profundamente em seu trabalho, que a organização social
coletiva oferece, estimula e permite aprofundamento e especialização
muito maior que a forma social individual em que vivia o companheiro na sociedade burguesa. Eram nossas crenças de então, são
nossas experiências de hoje.
O novo rumo que demos às nossas vidas, mudou muito nossas
formas de pensar, nossas concepções sôbre o mundo. Porque com
o abandono dos estudos e a disposição integral à militância saimos
da posição de revolucionários intelectuais, que após os discursos da
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reunião voltavam ao ambiente da família e dOos estudos. Aprendemos
a ver 00 fOormalismOo e a insegurança das cOoncepções dOo mundOo
burguês de onde provínhamos, Oonde era bOom estudar "pOorque nunca
se sabe direitOo o que pOode acOontecer na vida, e se vOocê tiver um
títulOo na mãOo, tudOo será mais fácil". Em nOossas próprias vidas,
que estavam passandOo pOor uma prOova de fOogo, aprendemOos a valOorizar Oos indivíduOos de nOossas relações segundOo nOovas escalas de
valores, que nãOo cOomeçavam nem pela sua inteligência, nem pela
sua capacidade Ooratória, nem pela sua simpatia, mas pelas suas
crenças, seu caráter, sua fôrça em realizar aquilOo em que criam.
DentrOo dOo mundOo, principiamOos a sentir identificaçãOo e interêsses
cOomuns cOom um nOovOo tipOo de homem, nãOo mais o. OociOoSOo estudante
brasileirOo, mas 00 homem da rua que trabalha na fábrica e que pertence à classe à qual nós pertenceríamOos em Israel e cOom a qual
já nOos identificávamOos agora. Aprendemos a preOocupar-nOos cOom
seus prOoblemas, bem mais sérios que oos de nOossos antigOos colegas,
e cOom oos prOoblemas de tôda sua classe no mundo. NOossa futura vida
em Israel, que tendera a parecer algo IOongínquo, começamOos a vê-la
cOom oos OolhOos do próximo participante.

NOSSA RESOLUÇÃO: EXEMPLO DE DEMOCRACIA
INTERNA: OS "G:E:NIOS"
A GRANDE fôrça de nossa decisãOo fôra a extrema demOocracia interna
sOob a qual havíamos chegado às nossas cOonclusões. Não apenas
evitáramos qualquer coersão, mas mesmo, 00 trabalho de preparaçãOo
dOo Seminário da Lapa iniciara-se duas semanas antes, para que
cada um dos atingidOos tivesse tempo de pensar e amadurecer suas
idéias. Nossa resolução fugia a qualquer imposição dOogmática, baseava-se Unicamente na confiança coletiva e na convicçãOo individual.
A resOolução final não foi tOomada por decisões de maioria, mas pOor
definições individuais, pessoais. Quem estava de acôrdo, assim fizesse,
e quem não, não o fizesse. Não seria nem expulsOo do movimento
nem alvOo de represálias, podia continuar nOormalmente nele até terminar seus estudos e fazer entãOo hachshará, se assim quisesse. E
quandOo quase todos se definiram pelo abandonOo dos estudos, isto
deu uma fôrça interna ímpar ao passo que tomávamos.
Exemplo dissOo, é 00 casOo dOos "gênios", como os chamávamos, por
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Hasteanlento da bandeira no acampamento de fim de ano em
Petrópolis.

Flámula cODlemorativa quando da aliá
pal'a Israel do sexto
grupo de nosso movimento.

brincadeira. Eram três companheiros cujos estudos não representavam uma busca de profissão, mas atendiam a vocações mais profundas; um se dedicava à arquitetura, outro à física, o terceiro
à biologia. Os três concordaram integralmente com a nova orientação do movimento, e dispuseram-se, como os demais, à militância
completa. Solicitavam, porém, que a chevrá (comunidade), na planificação do tempo para cada um, deixasse um período para o
estudo. Os companheiros examinaram os três casos. Houve longas
discussões sôbre os prismas e fundamentos pelos quais casos semelhantes deveriam ser examinados. A ninguém importou o fato, considerado formal, que o estudo dos três companheiros realizar-se-ia em
escolas superiores, mas sim, a forma de encarar o problema da
vocação no movimento, e a forma de adaptá-lo ao trabalho e à
atividade do mesmo. Finalmente, todos aceitaram os três casos, êles
foram colocados na mesma categoria que todos os demais, apenas
com parte de seu dia dedicado ao estudo.
E o fato de terem sido resolvidos desta forma os três casos, absolutamente não enfraqueceu nossa decisão geral, mas ao contrário,
a fortificou sobremaneira, tanto a convicção, como a confiança mútua
entre todos os companheiros.

POR QUE NA LAPA?
veio o seminário a se realizar na Lapa?
Estava planificada já a realização do seminário fora da cidade, num
subúrbio de São Paulo, São Bernardo. Aproveitar-se-ia o 10 de Maio,
que caía numa 3a feira, para sair no domingo e ficar fora da cidade
até 3a à noite. Claro que um asunto tão importante não seria
levantado de súbito. Há duas semanas que a dirigência mais velha
discutia apaixonadamente entre sí as possibilidades dum abandano
coletivo de estudos. Mas o plano apenas teria êxito se os estudantes
já nas Faculdades abandonassem a Universidade. Os em vésperas
de prestar exames, e os que não estudavam, mas trabalhavam, eram
mais fàcilmente atingíveis, pois tinham menos a perder. Os universitários mais velhos, pràticamente a parte principal da dirigência
nacional e de São Paulo, passavam dias e noites em conversas e
consultas. Até dois dias antes a situação esteve obscura. O movimento todo pressentia já o extraordinário e se inquietava. Foi quando
COMO
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Samuel Carabina, então no 4° ano de Medicina, resolveu abandonar; simultâneamente, todos os demais se resolveram também.
No dia 29 de Abril, na noite antes do Seminário, a dirigência mais
velha, sete ou oito chaverim, quase todos universitários, estava ganha.
Representava uma vitória importante. Obscura, porém, estava ainda
a reação do resto da camada mais velha de militantes, cêrca de 40
chaverim, que participariam do seminário. Como se veria depois,
também êles seriam ganhos.
No dia, alugamos um caminhão, carregamos os ut.ensílios de
cozinha, pessoal técnico e uma parte doo chaverim, e tocamos para
São Bernardo. Chovia a cântaros. A quatro quilómetros da chácara
o caminhão enterrou-se no barro, numa estrada não asfaltarl.a. Que
fazer? Tentamos livrar o caminhão. me conseguiu sair - para
.atolar novamente dez metros adiante. Reuniu-se f' conselho de
guerra; com a chuva e o barro, nunca chegaria o caminhão ao
sítio. Onde realizar, então, o seminário? Nenhum de ItOSSOS lugares
era, ou suficientemente socegado, ou oferecia condições para uma
estada de três dias para 40 companheiros, mais cozinha e pessoal
técnico.
Foi quando veio a sugestão do Nunho:
- Porque não na sinagoga do meu bairro?
Nunho morava na Lapa. A sinagoga do bairro compunha-se de
quatro pequenas salas, com largas ligações entre si; as células
(kvutzot) da Lapa costumavam realizar lá suas reuniões. Havia,
no fundo, uma pequena cozinha. Lugar para dormir, não existia.
Teria que ser no chão ou pelos cantos. Mas era um lugar tranquilo,
onde poderíamos passar três dias sem que nos pertubassem.
- Mas a sinagoga não tem "shamis" (guarda)?
- Tem sim, um velhinho.
- E que dirá êle quando nos instalarmos, para comer, dormir?
Ainda mais, rapazes e moças juntos, dormindo pelo chão, na mesma
casa ...
- Sei lá. Mas acho que dá para arranjar. 1l:le não regula bem
da cabeça, e pode ser que esteja num dia favorável.
Mandamos um mensageiro patinar até São Bernardo, avisar aos
companheiros que já lá se encontravam da mudança do local, e o
caminhão deu meia-volta.
No caminho, para abreviar a viagem e arejar um pouco as
cabeças, nasceu uma discussão sôbre... arquitetura. Ninguém en-
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tendia nada do assunto, de modo que todos tinham opiniões bastante
radicais, e o que foi pior, contrárias. Surgiu uma feroz discussão
sôbre o plano urbanístico da cidade. A altura da voz compensava
amplamente a falta de conhecimentos. Dov Cymryng, que deveria
dar o seminário, enrouqueceu completamente, de tanto berrar em
defesa do plano urbanístico existente. Quando chegamos à Lapa,
tínhamos já perdido meia manhã, metade dos companheiros (estavam
em São Bernardo) e a voz do conferencista principal.
Nós descemos antes, um pequeno grupo para "amansar" o
"shamis". Era um velhinho de aspecto enfezado, que só entendia
idish. Explicamo-lhe o que era, para que era, como era, e dormir,
e comer, tudo lá ... Para surpresa nossa êle concordou sem objeção
alguma, e com o dormir, e com o comer, as moças, os rapazes, a
transformação da solene sinagoga em anfiteatro político revolucionário, com tudo. Realmente, não regulava bem da cabeça. Sensatamente, nenhum homem normal teria concordado com nosso projeto. Perguntamos ainda:
- Mas ... trata-se de um lugar seguro? E os vizinhos, "di goim/',
se ouvirem alguma coisa, o que vão dizer ...
O velhinho enfezou-se como uma fera:
- "Wus? Di goim? Fine! goim hob ich shoin geharguet mit a
hak!" (O que? Os "goim"? Cinco "goim" eu já matei a machadadas!)
Achamos melhor não perguntar mais nada. Entramos, instalamo~
nos, pusemos respeitosamente de lado a mesa alta onde reza o
"chasn" e o armário com os rolos da Lei, dobramos as toalhas com
desenhos rituais, juntamos as mesas. Neste meio tempo chegaram
também os demais companheiros, e o seminário começou.

* * *
As sessões iam de manhã cêdo até altas horas da noite. De noite,
as salinhas transformavam-se em dormitórios, onde cada um se
arrumava como podia, debaixo das mesas, em cima das mesas ...
A comida era feita por um grupo de companheiros mais jovens,
que não toma\> am parte nas discussões; assim, não perdíamos participantes em trabalhos técnicos. Quando os "cozinheiros" perceberam
do que se tratava, ficaram tão profundamente impressionados que
esqueceram a comida e ficaram na reunião. Voltamos a passar a já
tradicional sólida fome.
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o ambiente das discussões era da mais alta tensão, pela conciência
da gravidade das decisões que seriam tomadas. Após horas de debate
conjunto, iam os convictos pegar os inconvictos para martelar-lhes
pessoalmente a Verdade ainda por algum tempo.
Havia discussões com fins imprevistos. Por exemplo, a famosa
questão dos "gênios". Na prática não havia grandes dúvidas sôbre
os três companheiros que deveriam continuar seus estudos. Mas o
princípio ... Erwin Semmel argumentava, exaltado:
- Companheiros, o princípio! Temos que esclarecer o princípio!
Afinal de contas, surgirão outros casos semelhantes no movimento.
Com que critérios os julgaremos?
- A opinião do coletivo, do grupo de chaverim entre os quais
vivem, eis a instância que deverá decidir sôbre algum caso especial
que surja - contra-argumentava-se.
- Mas companheiros, o coletivo deve ser orientado! Devemos
criar critérios para o coletivo! Como distinguir entre o gôsto, o
talento, a vocação, a tendência, o "hobby"?
Durante horas argumentou-se e contra-argumentou-se. No fim,
um gênio esquecido, cujo nome infelizmente ficou perdido para a
história, ergueu-se e gravemente anunciou:
- Companheiros, proponho a criação do Vocacionômetro!
DEPOIS DO ABANDONO DOS ESTUDOS
UMA grande arte foi aproveitar de imediato o entusiasmo e a disposição candente de dezenas de companheiros que a resolução da Lapa
pusera à disposição do movimento, para a atividade diária, fria,
planificada, canalizando as energias repentinamente despertas para
o trabalho dos dias e dos meses. Dirigiu esta tarefa Samuel Carabina,
e dela desincumbiu-se com maestria.
Havia, primeiramente, que levar os resultados do Seminário a
tôdas as células maiores de 17 anos, cujos chaverim, estivessem já
em idade de compreender o passo dado por seus companheiros mais
velhos. Segundo, organizar uma urgente campanha de esclarecimento
entre a coletividade judaica, para expôr as razões de nosso abandono
e enfrentar a reação que se formara na rua judaica. Organizar
grupos de proselitismo para reforçar o movimento numericamente,
e programas para aprofundamento ideológico. A par disto, organizar
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uma intensa campanha financeira, para enfrentar as despesas
enormes que surgiam, de propagando, da manutenção de companheiros em situação difícil, do envio de chaverim para outras cidades,
afim de propagar também nelas, através de seminários semelhantes
ao de São Paulo, a atitude que os companheiros haviam tomado.

A COMUNA

o

ORGANIZAR dos militantes ~ue agora Se encontravam à inteira
disposição do movimento, fizemo-la de uma forma que refletiu,
novamente, a organização mais política de nosso movimento. Passamos por cima das células organizacionais-educativas· comuns
(kvutzot) , e criamos uma instituição inteiramente nova - a Comuna
(shituf), à qual pertenciam todos os militantes integrais do movimento. O companheiro continuava pertencendo à sua célula, mas
para sua planificação de tempo e organização financeira, estava
ligado à comuna. Ela planificar-lhe-ia o emprêgo das horas do dia,
e funcionava também como caixa coletiva, que recebia os ganhos
de todos e distribuia segundo as necessidades de cada um.
Como estava dividido o dia do militante integral? Isto dependia
do caso. Alguns havia que passavam o dia todo trabalhando no
movimento. Outros, meio dia no movimento e meio dia numa oficina
profissional. Terceiros, um período do dia num trabalho que fôsse
excepcionalmente rendoso financeiramente, pois a comuna vivia e
vive ainda em permanente déficit. Casos havia de companheiros que
durante algumas horas do dia ou da semana frequentavam cursos
profissionalizantes ou culturais diversos. Os "gênios" possuiam uma
parte do dia dedicada às aulas. f:ste sistema todo, bem como a
comuna, continua existindo hoje, nos mesmos moldes. A comuna
está subordinada apenas à secretaria do setor (maskiruth do snif).

GRUPOS DE PROSELITISMO E SEMINARIO
nossos companheiros eram militantes integrais, também sua
vida cultural e ideológica tinha que merecer atenção séria por parte
do movimento. Por isto, e para aprofundização ideológica do movimento em geral, reuniram-se os companheiros mais velhos, algumas

VISTO QUE
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noites por semana, num centro de estudos ideológico intenso, o
grupo alef.
Além disto, parte de nossa militância canalizava-se para o proselitismo, uma das tarefas fundamentais de nosso movimento. Para
isso, criou-se o grupo beit, que reunia todos os companheiros mais
velhos, com talento para proselitismo de elementos igualmente
;adultos; para os prosélitos organizávamos seminários, atividades, etc.
·Como o trabalho do grupo beit numa cidade como São Paulo não era
'propriamente fácil, houve um bolchevique que certo dia propós, para
:gáudio geral, a criação do grupo «gimel". Suas finalidades: fomentar
() anti-semitismo, por meio de atividades noturnas, paredes com
'''slogans'' contra os judeus, folhetos ameaçadores, tudo para facilitar
a ação do grupo ttbeit" . .•

ADAPTAÇÃO EDUCATIVA

o QUE no Seminário da Lapa havíamos atingido por meio da revolução, deveríamos alcançar com nossos companheiros mais jovens
por evolução educativa. Em nossos programas para mais jovens demos
atenção especial ao trabalho manual, seu aprendizado, e o trabalho
em geral, sua importância, etc. Mais tarde, na orientação de jovens
que terminavam ginásio, procuramos levá-los para escolas técnicas,
onde aprendessem profissões técnicas úteis para a futura vida kihutziana. Infelizmente não existem escolas agrícolas na cidade ou
perto, para as quais pudéssemos orientar nossos companheiros mais
jovens. Mas há cursos de profissões industriais bastante bons. Em
relação às companheiras houve dificuldades também, pois segundo
a valorização social da mulher no Brasil, ela trabalha em coisas
-caseiras. Em todo caso, há cursos para técnicas em química e construções, e alguns cursos de enfermeiras. Em reuniões, procuramos
,discutir com nossos jovens os problemas de seu futuro, sua profissão.
O êxito dêste trabalho, que é longo, difícil, e contra-balançado pela
influência do meio-ambiente, é decisivo para o futuro do movimento,
e tem sido bastante satisfatório.

54

