o "Meu" Movimento
MARKIN TUDER

Prólogo
Resolvi denominar este depoimento "meu movimento" devido ao meu completo
sentimento de pertinência. Sei que o movimento não pertence só a mim, mas a mais
centenas e milhares de pessoas. Porém, assim como eu me senti integralmente pertencente ao movimento, sem qualquer restrição ou senão, senti que o movimento era
completamente meu. Uma simbiose completa.
Nasci em São Paulo em 1931, filho único de meus pais. Eles chegaram ao Brasil
devido às más condições de vida da Europa na época entre as duas guerras mundiais,
e da grande crise que varreu o mundo em 1929. Minha mãe, a filha primogênita da
família, veio "chamada" por uma tia que já se encontrava no Brasil e com a ajuda de
outra tia que conseguira emigrar para os Estados Unidos e tomou a si tirar toda a
família da Polônia. Assim fez até que a emigração foi obstruída. Então, ela passou a
enviar pacotes de comida para ajudar na manutenção da família até perder o contato.
Provavelmente foram enviados para os campos de concentração e lá exterminados. A
única notícia que eu me lembro de ter ouvido foi a de que meu avô materno morrera
de tifo no gueto.
Meu pai, litvak 53 com sotaque característico, nasceu numa pequena aldeia, Dunilowicze, perto da cidade de Vilna (atualmente Vilnius, Lituânia). Ouvi de meu
pai que a população da aldeia contava com mais judeus do que não judeus. Aos 14
anos, transferiu-se para Vilna, para aprender uma profissão. Para tanto, trabalhou
numa alfaiataria sem receber salário, em troca de cama e comida. Vilna era já uma
grande cidade e um grande centro judaico. A vida comunitária era intensa e as
diversas tendências e correntes se digladiavam pela hegemonia na rua judaica, e pela
sua influência na política judaica e na geral. Religiosos de todas as nuances e laicos
de todas as tendências, sionistas e antissionistas, com toda a variedade de partidos e
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Originário da Lituânia. O litvak é conhecido pela sua oposição ao chassidismo, pela sua tendência
ao racionalismo e ao estudo.

organizações, que sobreviveram até quase os nossos dias. Meu pai aderiu ao Bund*,
partido socialista judeu, que chegou a eleger deputados para a Assembleia Legislativa. Com a revolução bolchevique, ele se tornou voluntário para lutar pela nova sociedade emergente, e foi lutar em T zaritzen, que depois da revolução foi denominada
Stalingrado e atualmente chama-se Volgogrado. Lá, perdeu os dedos do pé direito,
congelados na trincheira. Depois da revolução, retornou a Vilna e aderiu à facção
trotskista. Deparou-se com grandes dificuldades para encontrar trabalho e constituir
família e decidiu emigrar, seguindo o caminho de outros companheiros que o precederam. De passagem, meu nome me foi dado em homenagem a um líder trotskista
cujo sobrenome era Markine (o "e" não é pronunciado) e que muito impressionou
meu pai.
De minha mãe lembro pouco, apesar de ter sido ligada a ela muito mais que a
meu pai. Faleceu de câncer cinco dias antes de eu completar 12 anos. Veio da Polônia, da cidade de Ryki, de uma família muito religiosa. Em sua casa eram oito filhos,
dos quais sete mulheres e um único varão que, claro, foi estudar para ser rabino.
De todos, uma chegou ao Brasil, onde viveu até os 103 anos, e duas sobreviveram
na França. Minha mãe chegou ao Brasil em 1929, no mesmo ano que meu pai;
conheceram-se e se casaram. Minha mãe era costureira e meu pai, alfaiate. Depois do
meu nascimento, meu pai foi encontrar trabalho em Santos, cidade litoral a 80 quilômetros de São Paulo. Lá vivemos por cerca de dois anos. Meus pais foram obrigados
a voltar para São Paulo por minha causa. Apanhara uma bronquite asmática violenta,
provavelmente devido à alta umidade do ar, que pôs em perigo a minha sobrevivência.
Em São Paulo, depois de alguns anos, meus pais decidiram ser autônomos e
abriram uma confecção de camisas e pijamas. Meu pai cortava, minha mãe costurava, com mais algumas costureiras contratadas, no início conhecidas, da coletividade, e até mesmo parentes. Meu pai era considerado muito caprichoso e muito
honesto. Esta foi a razão pela qual nunca chegou a enriquecer, nem mesmo nos
anos promissores da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma prosperidade
geral da colônia judaica. Meu primeiro terno foi feito por ele. Comprou uma casemira inglesa, tomou as medidas, e mãos à obra. Não me lembro quantas vezes
alinhavou e desmanchou. Lembro somente que, quando terminou, o terno já estava
apertado e teve que ser refeito.
A Segunda Guerra Mundial foi um trauma na família. A maior parte dela se
encontrava na Europa, e a uma certa altura perdeu-se todo e qualquer contato com
ela. Pela primeira vez entrou um rádio em casa. Foi encomendado de um rádio técnico
amador, que o montou especialmente para nós. Eu ficava fascinado e hipnotizado com
o "olho mágico" que brilhava no escuro e aumentava ou diminuía com a sintonia da
estação. Não se perdia um único noticiário, e a música característica do "Repórter
Esso" da rádio Record soa em meus ouvidos até hoje. Compramos um enorme mapa
da Europa, alfinetes com cabeça colorida, e, de acordo com os noticiários do rádio e do
jornal, eu ia movendo os alfinetes, cada exército com sua cor, a medida do avanço e do

recuo das tropas aliadas. Torcia pelo General Patton, que era "o meu herói". Queria
que ele fosse o primeiro a entrar em Berlim, o que, para minha decepção, não aconteceu. Os russos entraram antes. Minha mãe faleceu nos fins do ano de 1943, um ano
e meio antes do fim da guerra. Suas últimas palavras foram de maldição aos nazistas,
que exterminaram quase toda a sua família (com exceção da irmã do Brasil e das duas
irmãs que sobreviveram na França). Ouvi as sirenes que anunciaram o fim da guerra
e saímos da classe, no meio da aula, para expressar, dançar e gritar a nossa alegria. Vi
os "pracinhas" da Força Expedicionária Brasileira desfilando em frente à Estação da
Luz, e vibrei com a multidão que se a~ontoava para ver seus heróis voltando da guerra.
Sabia de cor todo o seu hino ("Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que
eu morra ... ") 54 e as lágrimas afluíam aos meus olhos e rolavam face abaixo.
Lembro-me do meu primeiro dia no jardim de infância. Deve ter sido muito
traumático, pois não lembro de nenhum outro dia. Chorei aos berros quando me vi
sozinho, cercado de gente estranha, crianças e adultos. No primário, devo ter sido
um aluno medíocre. Lembro-me de que suava muito nas mãos. Quando deixamos
o lápis e passamos a escrever com caneta (de madeira) e pena (metálica), com tinta
de garrafa com que se enchiam os tinteiros, meus escritos eram completamente ilegíveis, um borrão único. Passei a usar um "mata-borrão" para apoiar a mão, o que
parcialmente resolveu o problema. A quantidade de suor era tal que o mata-borrão
ficava encharcado depois de alguns minutos, e a folha de papel umedecia-se. Este
fato incomodou-me por muito tempo, até a invenção genial e redentora da caneta esferográfica. Terminei o primário com a nota mínima (50). De vergonha, minha mãe
escondeu o diploma e dizia que eu havia terminado com 63. Comecei a preparar-me
para prestar exame para a escola pública, que era considerada a de melhor nível,
além de ser gratuita. Os resultados eram publicados no Diário Oficial, onde aparecia
o número de todos os que foram aprovados. Eram poucas as bancas de jornal nas
quais o jornal era vendido, e no dia da publicação fui ao Centro da cidade para
comprá-lo. Procurei e não encontrei o meu número. Procurei e verifiquei de novo e
mais uma vez. Haviam omitido o número! Não, eu é que havia fracassado. Para chegar ao bonde que me levaria de volta para casa, tinha que atravessar um viaduto. Os
mais tétricos pensamentos me subiram à mente. Não sabia como chegar em casa
e anunciar o meu novo fracasso escolar. Mas meu pai disse que iria contratar um
professor particular, e me preparei para entrar num colégio particular conceituado,
o Anglo-Latino. Entrei em primeiro lugar, e desde então sempre tive uma das três
melhores colocações nas escolas em que estudei. No final deste ano escolar faleceu
minha mãe. Meu pai, que sofria de várias doenças, com medo da morte e de me
deixar sozinho e despreparado, resolveu me colocar numa escola profissional. Queria, assim, garantir que eu tivesse uma forma de me manter. Fui parar no Liceu de
Artes e Ofícios, uma escola cuja finalidade era a de preparar operários para a nascente indústria de São Paulo da década de 1930. Lá estudei durante cinco anos.
54

Refrão da "Canção do Expedicionário", do poeta romântico paulistano Guilherme de Almeida.

No primeiro ano, chamado "vocacional", trabalhava-se um período na marcenaria, onde ajudei a lixar centenas de cadeiras encomendadas pelo Teatro Municipal
de São Paulo, um período numa oficina mecânica, e um terceiro período numa
oficina de serralheria. Isto para poder, no fim do ano, escolher a única tendência
existente: a mecânica. Estudava-se o dia inteiro. De manhã, a parte teórica (Matemática, Português, História e Geografia do Brasil, Desenho e Desenho Técnico) no
lindo edifício em frente à Estação da Luz e ao lado do Jardim da Luz. À tarde, a
parte prática, nas oficinas do Liceu em frente à estação de trens da Cantareira. rlú
ótimo aluno na parte teórica, péssimo na parte prática, tinha duas mãos esquerdas.
No fim do curso, já estava claro para mim que eu não seria mecânico. Meu pai,
casado de novo com a tia da minha mãe, estava firme e rijo de saúde, e eu não tinha
vocação e gosto (e necessidade também não) para ser mecânico. Mas recebi diploma
de "torneira mecânico".
Como o curso do Liceu de Artes e Ofícios não era reconhecido pelo Ministério
de Educação, eu havia decidido continuar os estudos no último ano de Liceu, cursei
o "Madureza" à noite - quatro anos de ginásio resumidos em um ano. Prestei exame
para o Colégio Estadual, e desta vez fui aceito. Cursei o primeiro ano do "curso Científico" com distinção. Já no movimento, e decidido a viver no kibutz em Israel, abandonei o Científico pela escola técnica, a qual abandonei depois de um ano para dedicarme à miiitância do movimento, sendo enviado em shlichut* para Beio Horizonte.
Li os livros infantis da época. Lembro-me de Viriato Corrêa e, claro, de todos os
livros de Monteiro Lobato. Inscrevi-me na Biblioteca Pública Infantil, onde semanalmente ia trocar livros. Aos 12 anos, quando minha mãe faleceu, ganhei de presente
de aniversário cinco livros de Jules Verne, que marcou uma fase na minha adolecência, pois acabei lendo todas as suas obras. O primeiro livro que meu pai me comprou
foi, estranho, o Judeu Süss, de Leon Feuchtwanger. O livro tratada história de um
"judeu da corte", espécie de tesoureiro, arrecadador de impostos e conselheiro do
príncipe de Wurttenberg. Alguém que chegou às altas esferas do principado atraindo
o ódio do populacho e terminou seus dias na forca. O segundo foi A História do
Socialismo e das Lutas Sociais, de Max Beer. Não consegui lê-lo na época. No movimento, passou a ser uma fonte das mais recorridas para a preparação de sichot*. A
minha leitura, no movimento, passou a ser mais orientada, doutrinária e até utilitária.

Primeiros passos
Meu primeiro contato com o movimento sionista foi no ano de 1947. A Organização Sionista Unificada começou a organizar, ou melhor, incentivar a formação
de grupos juvenis em diversos bairros da cidade. Assim chegaram também ao "longínquo" bairro da Casa Verde. Os grupos, que se reuniam para atividades sociais,
recebiam um pouco de conhecimento de judaísmo, de história do sionismo, de "palestinografia" (geografia de Israel) e outros. O grupo da Casa Verde se manteve por
alguns meses, até que o líder do grupo se apaixonou e encontrou atividades mais

prazerosas para as horas de folga. A resolução sobre a partilha da Palestina me encontrou ainda no grupo; na proclamação do Estado de Israel, eu já estava fora. Eu e
mais dois amigos começamos a procurar outro âmbito social, pois a interrupção das
atividades do grupo deixaram um vácuo muito grande, principalmente para nós, que
éramos os mais "velhos" do grupo.
Nesta mesma época, terminei a escola profissional e fizeram uma festa de formatura num salão luxuoso. Foram meus pais e eu convidei uma colega do curso Madureza, espanhola, alguns anos mais velha que eu, e que estava começando ít namorar.
Parece que meu pai não gostou, e, no fim da festa, surpreendentemente, pronunciou
uma frase que nunca mais esqueceria: "Você tem que ir para Eretz Israel." Não
só disse, mas fez. Dirigiu-se ao seu amigo dos tempos do Clube União, trotskista,
Meir Kucinski 55 , para que seu filho Wolf, da minha idade, me convidasse para
uma reunião do Hashomer Hatzair*. Nunca tinha ouvido este nome, mas lá fui
eu. Encontrei colegas da escola primária, gente boa. Perguntei o que era Hashomer
Hatzair. Não consegui ter a informação que desejava. Explicaram-me que o chaver*
do Hashomer cumprimenta dando a mão esquerda com o dedo mindinho cruzado.
A mão direita saúda colocando o dedão sobre o dedinho, que significa o forte protejendo o fraco, e os outros três dedos são as três boas ações que o shomri 56 têm que
fazer por dia. Achei tudo aquilo uma grande besteira. Não entendi por que tinha
que ser diferente de todo o mundo, e menos ainda o que quer dizer "significa". Pelo
visto, já instintivamente rejeitava o simbolismo.
A segunda vez, foi numa comemoração, se não me engano do Dia do Holocausto. Vesti meu melhor terno; minha madrasta voltara recentemente dos Estados
Unidos e me trouxe de presente uma gravata roxa. Ajeitei bem a gravata e a prendi
com um alfinete também com pedra roxa, combinando. Claro que fui barrado na
porta e intimado a tirar a gravata. No fim, muito a contragosto, aceitei a imposição, e
a gravata foi retirada e colocada no bolso. Subi as escadas e cheguei a um salão cheio
de pessoas desconhecidas. As moças, sentindo gente nova no terreiro, se lançaram
ao ataque. Vinham me tirar para dançar, perguntar, conversar. Eu, acanhado, mal
sabendo dar um passo de dança, queria abrir um buraco no chão e me esconder. Não
via a hora de terminar o sofrimento ... Começaram os discursos, quase não ouvi o que
diziam. Assim que terminaram, fugi dali.
Houve ainda uma terceira tentativa. Uma espécie de reunião dos "mais velhos".
Entrei num salão, todo o mundo uniformizado como escoteiros, com lenços de diversas cores. Já não gostei, me lembrou as fotos da juventude nazista nas paradas.
Como ouvi uma vez a definição de escoteiros: um amontoado de crianças vestidas
como imbecis, comandadas por um adulto imbecil vestido de criança. Este adulto faz
ouvir um apito, e todos se perfilam, em grupos de acordo com a cor dos lenços. O
chefe da reunião comunica que dois dos membros, presentes na reunião, foram vistos
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Sobre Meir Kucinski, veja as memórias de seu filho Bernardo Kucinski, nesta coletânea.
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dançando no baile de carnaval do Círculo Israelita. Não numa gafieira qualquer. No
salão do Círculo Israelita! Os dois foram suspensos das atividades do Hashomer por
três meses ... Um pensamento me veio à ideia: se eles foram "vistos", então devia
haver espiões controlando. Definitivamente, aquilo não era para mim.
Nesta ocasião, houve uma comemoração no bairro em que eu vivia, Casa Verde,
onde não havia muitos judeus. Creio que todos, ou quase todos, reuniram-se no salão
do "Clube dos Amigos da Casa Verde". O edifício pertencia a um primo meu, e ele
o cedeu. O orador principal era um jovem enérgico estudioso que parecia saber o
que dizia. Lembro-me de uma frase que pronunciou naquela conferência e que me
marcou muito: "A nossa geração é a última em que pais e filhos serão enterrados em
países distantes" ... Aí fiquei conhecendo Bernardo Cymeryng (Dov Tsamir), que
me passou o endereço do Oror. Resolvi conferir.

Entrosamento
Uma noite de sábado subi dois andares de escadas que me levaram a um
grande salão, ao fundo do qual havia um palco. Uma mesa de pingue-pongue, em
volta da qual jovens, moços e moças, revezavam-se à cabeceira da mesa para jogar.
Eu estava de gravata, mas ninguém deu pela minha presença. Num certo momento alguém me estendeu uma raquete, convidando-me para jogar. No salão, uma
completa desordem. Grupos sentados em círculo conversando. Gente conversando
em pé, um pequeno grupo dançando, principalmente moças. Uma balbúrdia generalizada. E nós jogando pingue-pongue. Jogamos até uma certa hora, quando
alguém disse: "Vamos ao cinema". Fomos. Na época, em São Paulo, era proibida
a entrada no cinema sem gravata. Os rapazes improvisavam gravatas com lenços,
e ficaram muito contentes por haver uma gravata, que passava de um para outro.
Terminada a sessão do cinema, fomos a uma pizzaria, Gigeto. Depois, despedimonos, rapazes acompanhavam as moças para casa, de bonde ou ônibus, e este era o fim
da atividade. No sábado seguinte, o programa se repetiu. Pingue-pongue, cinema,
pizza, casa. Assim fui conhecendo as pessoas, me integrando ao grupo, lentamente
mas seguro. Quando expressei minha vontade de me afiliar ao Dror, disseram-me que
eu teria de esperar um seminário ideológico que ia se realizar. Esperei meses até que o
tal seminário foi realizado. Jogando pingue-pongue, indo ao cinema e comendo pizza.
Neste meio-tempo, fui convidado a participar do coro. Este foi o primeiro
passo para a minha integração. De um lado, senti-me pertencente a um grupo, a
um quadro bem definido, com metas e atividades claras e delimitadas. De outo
lado, a sensação de ter um meio de expressão e de poder contribuir positivamente
para o grupo. Possivelmente, esta foi a primeira vez que tive este sentimento, e foi
maravilhoso.
Finalmente, realizou-se o tal seminário. Creio que éramos uns 10 jovens, mas eu
lembro só de dois, dos quais me tornei amigo e com os quais sempre saía. Éramos os
três loiros e vermelhos, e muita gente pensava que éramos irmãos.

o seminário foi realizado em dois sábados consecutivos, o dia inteiro. Foi ministrado pelo David Perlovs7 e deixou uma impressão indelével em mim. Falou sobre sionismo, socialismo, sionismo socialista, kibutz, capitalismo, movimentos de libertação
do homem. David Perlov não só era dono de uma profunda inteligência e erudição
autodidática, mas de uma sensibilidade e carisma fora do comum. Transmitia as
ideias e opiniões com convicção, entusiasmo e crença contagiantes. Uma verdadeira
profissão de fé. Abriu-se diante de mim um mundo desconhecido e apaixonante de
ideais e lutas, c\,e sentido de vida e de esperança. E a vontade urgente de aprender e
saber mais.
Um dia, a caminho do ensaio do coro, cruzei com SigueSB (Evyatar Friesel), que
eu mal conhecia, encarregado da educação do movimento. Deteve-se ao meu lado
e disse: "Você tem cara de madrich* de bonim*, venha à reunião do chug de bonim
(círculo dos instrutores para jovens de 14 a 16 anos), no Colégio Renascença ... ". E
desta forma liguei-me a mais um quadro do movimento. O chug de bonim, dirigido
na época pelo Nunho s9 (Nachman Falbel), era um centro de estudos e discussões.
Rapazes e moças de alto nível intelectual dissertavam e discutiam assuntos com a
maior seriedade, como se fossem os mais importantes do mundo. Assuntos educacionais gerais, particularidades da idade e da adolescência, problemas pessoais e de
comportamento. Os programas e palestras a serem transmitidos, fontes de estudo,
pesquisas e metodologias.
Daí para diante, as coisas se desenvolveram rapidamente. Posso afirmar, sem
sombra de dúvidas, que o ano de 1949, dos meus 17 para 18 anos, foi o ano decisivo
da minha vida. O "menino triste", que se fechou e se isolou depois do falecimento
da mãe, de repente encontra um lugar onde pode se expressar, uma ideia com a
qual se identificar, um ideal por que lutar. E o fiz com todo o empenho e com todo
o entusiasmo.

Militância e lapa*
Recebi um grupo de bonim para orientar. Todo domingo de manhã viajava duas
horas, da Casa Verde até Vila Mariana (e duas horas de volta), com três bondes ou
ônibus, para transmitir a atividade semanal para o grupo Atid (Futuro). Mas não era
sacrifício, era até mesmo um prazer. No chug de bonim falava-se do programa a ser
transmitido na semana seguinte, discutia-se, recebia-se a lista de material de consulta,
e tinha toda a semana para preparar a reunião. Um verdadeiro seminário permanente. Aprendia-se muito mais do que se transmitia. E, apesar da minha timidez e da
minha inexperiência, era considerado um bom madrich. Não sei se era bom, mas era
dedicado. Continuei com o grupo por bastante tempo, até passarem para a etapa
seguinte, nearim Govens), e até que saí para outras tarefas do movimento.
Veja as memórias de Mira Perlov nesta coletânea.
Veja suas memórias nesta coletânea.
59 Veja suas memórias nesta coletânea.
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Fui eleito membro da secretaria da sede (sni!*) de São Paulo, na qualidade de
membro do conselho (chaver havaad), uma espécie de "ministro sem pasta". No
ar já se sentia que algo de grave e decisivo estava por acontecer. Foi marcado um
seminário ideológico para o dia IOde maio, para a liderância do movimento. Eu
não constava da lista dos participantes do seminário. Tinha entrado recentemente
para a mazkirut*, e já havia abandonado o científico e me matriculado na escola
técnica para a continuação do aprendizado de mecânica. Pedi para participar, e no
fim o Bernardo Cymeryng aquiesceu. Não sei se, na ocasião, minha contribuição ao
"Semi~ário da Lapa" foi relevante ou importante. Creio que não. Mas, a partir do
seminário, fui sempre um defensor e propagador de suas conclusões e de sua orientação, e mais tarde, de seu registro histórico, através de palestras e artigos escritos.
Fui designado representante de São Paulo ao terceiro Congresso Nacional (Kinus Artzi), que se realizou no Rio de Janeiro. Pela primeira vez saía de São Paulo.
E pela primeira vez senti a força e a vitalidade da identificação de um grupo que
acredita num objetivo comum e opera conjuntamente para a sua consecução. Pela
primeira vez participei de debates em plenário e em comissões, e influí nas decisões
que o movimento tomava. Daí por diante, passei a elaborar boa parte dos ternários,
que estabeleciam a ordem do dia dos assuntos a serem discutidos nas reuniões dos
conselhos e congressos nacionais.
As reuniões nacionais terminavam com a planificação do "mapa de shlichim",
que eram mandados de um Estado para outro para ajudarem na organização das
atividades. Assim, fui enviado para a primeira "missão em terras longínquas", fora
da minha base territorial, por um semestre, para Belo Horizonte.
Esta seria também a primeira vez na minha vida em que eu iria voar. A excic
tação era grande, tanto pela próxima novidade do voo quanto pela posterior tarefa
assumida. Como acontece até hoje, cheguei cedo ao aeroporto, mais cedo ainda do
que das outras vezes. Nervoso, espero e espero, e nada. Numa determinada hora, já
depois da hora determinada para a decolagem, decidi perguntar, e então comunicaram o início da greve e o cancelamento de todos os voos. Telefonei para o escritório
do movimento, comuniquei o ocorrido e imediatamente tomei um táxi que me levou
para a estação ferroviária. Consegui passagem para o mesmo dia. Uma viagem com
baldeação, que levava umas 20 horas. Levou 32 horas. Em vez de chegar à tarde,
cheguei de madrugada. Claro que ninguém me aguardava na estação. Cheguei a uma
cidade estranha, tudo fechado, as ruas ermas. Eram quatro horas da manhã, em vez
de procurar um hotel, subi num bonde e viajei ida e volta até que o dia raiou e eu me
dirigi para o endereço da família que me hospedaria no primeiro mês de trabalho.
Sem sentir, e sem estar consciente na ocasião, esta missão representou uma etapa
importante na minha integração e no meu desenvolvimento dentro do movimento.
Estávamos no início da década de 1950, não havia computadores; internet e correio
eletrônico eram conceitos desconhecidos, inexistentes. Telefonemas interestaduais
eram caríssimos e fora de uso, a não ser em casos de emergência. A comunicação era

feita somente através de cartas, que levavam até uma semana para chegar ao destino.
Isto significa que eu estava completamente só e isolado, dependente de mim mesmo.
De um lado, no exílio, mas do outro, quase onipotente, como se tudo dependesse de
mim, da minha atuação.
Belo Hàrizonte era uma cidade bonita. Completamente planificada, com as
ruas paralelas ou perpendiculares, e largas avenidas na diagonal. Contava com uma
comunidade judaica de 150 famílias. Metade da comunidade era "progressista"
(leia-se comunista), com a qual não tive contato algum, e a outra metade sionista.
Esta dividia-se ainda em uma pequena coletividade de religiosos, Poalei T zion *, que
apoiava o Dror, e o Mapam, que apoiava o Hashomer Hatzair. Os dois movimentos
juvenis mais ou menos se equilibravam numericamente, mas o Hashomer Hatzair,
por suas características, aparecia mais. Era mais organizado, mais uniformizado,
mais disciplinado, mais saliente.
Creio ter realizado bem a minha missão, pelo menos não ouvi críticas, e saí de lá
com boas amizades feitas, diversos jovens que fizeram aliá* e viveram em Israel. De
volta a São Paulo, fui eleito para a direção nacional do movimento, a Hanhagá Artzit*.
Dediquei-me à militância integral, mas nas manhãs trabalhava em meio expediente
numa fábrica de marquises de alumínio (Ajax) pertencente a um judeu, aproveitando
meu "conhecimento" de mecânica e de serralheria. Isto, para promover a minha proletarização (conscientização de classe e identificação com o proletariado) e para contribuir para a manutenção da comuna que fora criada depois do "Seminário da Lapa".

Orador
A primeira vez que falei diante de um público grande foi numa comemoração
do Levante do Gueto de Varsóvia. Nuchem (Nachum) Fassa me chamou e disse:
"Você vai falar em nome dos movimentos juvenis na comemoração do Levante do
Gueto de Varsóvia." "Quem, eu?", respondi. "Mas nunca falei em público!" Disseme que tinha um mês para me preparar, e que iria me ensÍnar algumas técnicas que
me ajudariam. Em primeiro lugar, pense que aqueles que estão ouvindo conhecem o
assunto menos que você. Em segundo, se você sentir falta de segurança, apoie-se no
encosto da cadeira, ou na mesa, isto ajuda. Em terceiro, procure alguém no auditório
que concorde com o que você diz. Por maior que for a asneira que disser, sempre
haverá alguém, na plateia, que balançará a cabeça em sinal de aprovação. Fale para
aquela pessoa! Não havia escapatória, não tinha como recusar. Armado desses conselhos (aliás, muito úteis), lancei-me à preparação do "discurso". Li todo o parco
material que existia na época em português e espanhol, as línguas acessíveis para
mim na ocasião. Anotei tópicos num caderno, organizei os tópicos, repassei talvez
cem vezes, cortei, acrescentei e repassei. E lá fui eu no dia, o teatro e cinema Odeon
completamente lotado, meu nome no programa como orador em nome da juventude
chalutziana. Fui' chamado para tomar assento na mesa dos oradores. Na hora em
que fui anunciado levantei-me; comecei a suar, deu um branco na minha mente, em

compensação a plateia ficou totalmente escura. Estava ensopado como uma esponja,
mas comecei a falar. Nada daquilo que havia preparado. Devo ter falado uns 10 minutos, e no fim fui aplaudido. Mas, na verdade, não me lembrava de uma palavra do
que tinha preparado ou do que tinha dito. Mas tinha que passar por essa prova para
adquirir a confiança de me colocar diante de público e transmitir o que tinha a dizer.

OLA
Participei duas vezes de reuniões da Oficina Latino-Americana (OLA) realizadas
fora do território brasileiro. Pelo fato de não haver um movimento Dror em Israel, a
central mundial era muito fraca e de pouca influência nos movimentos nacionais. Tratava
principalmente de conseguir dinheiro da Agência Judaica para ajudar na manutenção
dos movimentos; procurar e designar sheliach que vinha por dois anos para "transmitir
e imbuir a realidade israelense e kibutziana" no movimento; e enviar algum material de
consulta em espanhol, publicado ou traduzido pelo movimento ou pela Agência Judaica.
O cantata com os movimentos Dror existentes na França e nos países africanos de fala
francesa era nulo. O mesmo com movimentos existentes ou em formação em outros países
europeus, e com o "movimento irmão" Habonim, existente nos países anglo-saxões. Mesmo o cantata dos participantes no Instituto para a Formação de Líderes de Movimentos
Juvenis da Diáspora em Jerusalem (IVíachon)*, era parco, devido à defasagem dos cursos
para os hemisférios norte e sul, pela defasagem dos anos !etivos verão-inverno. Em resumo, havia movimentos nacionais fortes e, independentes, e, quando muito, organizados
em âmbito regional. Este fato imprimia às organizações regionais uma grande importância. Havia permanente intercâmbio de material, programas, ideias e até de pessoas.
A sede da OLA era em Buenos Aires, e sua tarefa era a de coordenar as atividades do movimento e também enviar pessoas dos centros mais fortes para ajudar os
mais fracos. Na verdade, o movimento argentino mantinha um grupo de enviados nos
países necessitados (fora do Brasil, do Uruguai e do Chile, que se automantinham).
Depois de muita pressão do movimento argentino, o movimento brasileiro acedeu em
enviar o Waldemar Kutner, membro do sexto garin*, para ajudar o movimento na
Colômbia, e ele acabou fixando residência naquele país.
A primeira vez que fiz parte de uma delegação de quatro: Efraim Bariach, chefe
da delegação, e Sigue Friesel, da geração mais velha, mais alguém que não consigo
lembrar, e eu, da nova. Era na época de Perón, a polícia estava ostensivamente presente em todos os lugares, e o retrato da já então falecida Evita sorria para nós de
todos os cantos e ao longo de todo o caminho que nos conduziu do aeroporto à sede
do movimento, na calle Ayacucho. Já era noite, todos nós encapotados devido ao
frio hibernal de Buenos Aires. Batemos à porta e ninguém veio atender. Insistimos e
insistimos, até que uma janelinha se abriu; um par de olhos nos vasculhou, detectou
os quatro encapotados e a janelinha voltou a se fechar. Outra vez insistimos nas batidas na porta, até que a pessoa entendeu que não íamos desistir; abriu novamente a
janelinha, e desta vez nos ouviu. Finalmente, a porta foi aberta e entramos.

Fomos bem recebidos, e principalmente bem tratados. Café da manhã com medias lunas e mantequilla, no almoço fomos levados a um restaurante perto da sede.
Sigue era das pessoas que achava que para falar um bom espanhol era suficiente falar
um mau português. Pois bem, sentamo-nos os quatro numa mesa e aproximou-se o
garçom com os cardápios, que foram distribuídos. O Sigue foi o primeiro a pedir:
- "Baby beef con papas suflé y flan con dulce de leche".
O garçon perguntou:
- "Una sola?"
- "No, um bife!" - retrucou Sigue.
- "Si, pero una sola?" - voltou a perguntar o garçom estupefato.
- "Não, um bife!! I" - vociferou Sigue, já zangado com as tentativas do garçom
de vender uma sola.
Felizmente, os outros fizeram seus pedidos e a confusão chegou ao fim. O pedido
se tornou constante, e nos 10 dias de Buenos Aires, "cresci" oito quilos ...
A segunda reunião da OLA de que participei foi realizada em Santiago do
Chile, e eu era o único representante do movimento brasileiro. Para a comunidade
pequena, relativamente à de Buenos Aires, o Congresso Internacional do movimento
era um acontecimento. Houve uma cerimônia de abertura para a coletividade, e quem
vai discursar em nome do movimento? Eu falei em português para ressaltar o caráter
internacional do evento. À saída da comemoração, ouvi comentários tais como:
- "Entendi casi todo de lo que el senor hablól, ou
- "Que espanol extrano es el suyo ...

Hanhagá
Um dia, Nachum Fassa disse que queria falar comigo. Veio almoçar em casa,
e saímos para conversar. Nachum saira da hachshará*, às vésperas da aliá do seu
garin, para assumir a direção geral do movimento e enfrentar a ameaça de crise que
se delineava com o abandono de Paul Singer60 • Paulinho, então secretário-geral da
direção nacional, entrou em conflito ideológico com o movimento, alegando que a
teoria de Ber Borochov* sobre a aliá imanente do povo judeu estava errada e que o
sionismo não era a solução para os judeus. Retomando a tese do antigo Bund, ele
afirmava que os judeus deveriam 1utar pelo socialismo nos países onde se encontrassem, e o regime socialista, instituindo a igualdade entre os homens e entre os povos,
solucionaria os problemas do povo judeu. Temia-se uma cisão no movimento, pois
o Paul Singer era muito considerado e respeitado, ideologicamente, pelas camadas
mais adultas do movimento. No final das contas, somente um punhado de pessoas,
não das mais representativas e influentes, acompanhou o Paulinho na sua decisão, e
o Nachum conseguiu enfrentar a crise e sobrepujá-la.
Às vésperas de sua aliá, Nachum veio me propor que o substituísse na direção nacional do movimento. Caminhamos algumas horas à margem do Rio Tietê, falando e discu60
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tindo. A proposta me apanhou de surpresa, e eu não estava preparado, nem para ouvir a
proposta e menos ainda para assumir o cargo. Num olhar retrospectivo, a verdade é que
me assustei e 6.quei receoso de assumir tal responsabilidade naquele momento. Da equipe
de liderança que estava se formando, e cujo núcleo central era formado por Erwin Semel,
João Drucker (Jochanan Dekel), Nachman (Nunho) Falbel e eu, o líder era, indiscutivelmente, o Erwin. Ele acabara de voltar de Buenos Aires, cheio de planos de reestruturação
organizacional do movimento. Apresentou os planos numa reunião ampla, com tabelas,
quadros, gráficos, impressionante. Eu fiquei menos impressionado, pois achava que a solução para os problemas do movimento não era organizacional, e sim de militância. Claro
que, como sempre, a verdade e a razão se encontram no meio-termo. Assumimos a direção
nacional do movimento numa época que, como muitas outras depois dela, foi caracterizada como de crise. Os números, geralmente inflados nos relatórios dos snifim (setores estaduais), não conseguiam mais ocultar a constante diminuição nas fileiras do movimento.
Foi convocado o quarto Congresso Nacional. Nele, foi estabelecida a profissionalização e
a proletarização61 como linha ideológica do movimento, a afirmação de Bror Chail como
o kibutz do movimento brasileiro e a continuidade dos grupos de aliá* para fortalecer o
kibutz. Foi lançado o proselitismo como estratégÍa para fazer frente ao empobrecimento
das fileiras. Foi ampliado o envio de pessoas para ajudar nos snifim necessitados.
Os dois anos de trabalho na liderança do movimento foram árduos, mas compensadores. Conseguimos manter o movimento vivo e funcionando, com programas educativos para todas as faixas etárias, realizações locais e nacionais e uma boa perspectiva de
continuidade de liderança e de aliá. De outro lado, adquirindo vivências e experiências
pessoais de inestimável valor. A direção do movimento foi transmitida para o grupo
formado por Henrique (T zvi) e Edith Hazan, Abrão (Buby) Beider e outros.

Hachshará*
O /chud Hakvutzot Vehakibutzim 62 não via com bons olhos a concentração de
imigrantes do Brasil em um único kibutz - Bror Chail. Cinco grupos já para lá
tinham se dirigido (aproximadamente 150 companheiros), e o sexto já estava constituído com o mesmo destino, apesar da oposição e dos protestos do movimento
kibutziano. No fim, engoliu a pílula amarga, mas tomou a posição irredutível de que
o sexto garin seria o último que iria a Bror Chail. Havia muitos kibutzim com falta
de gente, que estavam necessitando urgentemente receber reforço humano, qualitativo e quantitativo. Bror Chail já era então, populacionalmente, o maior kibutz da
sua idade, e o maior da zona sul do País, e o movimento kibutziano não podia mais
aceitar a posição do movimento brasileiro. Rapidamente, este tomou uma posição:
Veja comentários e referências à proletarização nas memórias de Evyatar (Sigue) Friesel e de Nachman (Nunho) Falbel e os documentos "A posição do movimento perante a proletarização" de
Nuchem Fassa, 1950, e "Profissionalização", nos apêndices.
62 Corrente do movimento kibutziano ao qual Bror Chail estava afiliado. Formado pela união das
correntes lchud Hakibutzim e Chever Hakvutzot, juntou-se mais tarde com o Kibutz Hameuchad,
criando a Tnuá Hakibutzit Hameuchedet (TAKAM). Após a união do TAI<AM com o Kibutz Artzi
(Hashomer Hatzair), todos os movimentos estão unificados num só.
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adiou alguns meses a aliá do sexto garin e antecipou a aliá do sétimo. Desta forma,
garantiu-se que mais um grupo significativo de aliá se dirigisse a Bror Chail.
Com esta decisão, acumulou-se na hachshará Ein Dorot um número relativamente grande de chaverim. Maior do que aquele que a fazenda podia proporcionar
trabalho diariamente. Resolveu-se, então, realizar uma reforma geral na fazenda
e criou-se um novo ramo de trabalho, que se chamou shipurim (melhorias), ainda não conhecíamos o conceito shiputzim (reformas). À sua cabeça colocou-se
o Manoel Banwol, gaúcho que havia vivido nas colónias do sul, trabalhador e
competente, um verdadeiro capataz. Sob seu comando e o trabalho de todos, a
hachshará mudou de fisionomia. A fazenda foi toda cercada e delimitada por estacas de pedra, com portão de entrada e uma praça ajardinada; as moradias, sala de
cultura (tarbut), refeitório e caminhos, todas as instalações reformadas ao ponto de
se tornarem irreconhecíveis.
Este trabalho absorveu o excedente de mão de obra que havia, não de forma
financeiramente produtiva, mas moralmente, elevou o espírito geral do pessoal,
pois estávamos criando uma coisa nova, deixando a marca positiva de nossa curta
passagem por ali.
Eu ingressei na hachshará em novembro de 1954, depois de terminada a minha
shlichut no Rio de Janeiro. Fui trabalhar no estábulo, onde já trabalhavam o Max
Gonik e o Leozinho Burman (Arie Biran). Éramos três pessoas para tratar de duas
vacas leiteiras e uma bezerra. Fazíamos duas ordenhas ao dia, e o leite era para consumo próprio. Limpávamos o estábulo, alimentávamos os animais e cuidávamos que
não faltasse água. Cortávamos" capim-gordura" para alimentar as vacas e para forrar
o estábulo. Aprendi a ordenha manual e gostei do trabalho. Trabalho árduo, mas
produtivo - ali estava o leite, que ia para o mingau e o café da manhã.
Em Bror Chail, quando indagado onde trabalhei na hachshará, declarei de peito
inflado: no estábulo. Depois de girar alguns dias executando todo tipo de trabalho
da terra, que estavam atrasados, esperando os novos trabalhadores que chegavam,
fui designado para trabalhar no estábulo. Logo no domingo, às primeiras horas da
manhã, dirigi-me ao estábulo, onde encontrei-me com Shimon Kaplan, do primeiro
garin que chegou ao País. Havia 35 vacas a serem ordenhadas.
- "Você sabe ordenhar? - perguntou.
- "Sei" - respondi orgulhoso.
Mostrou-me como limpar e desinfetar as tetas das vacas, deu-me um balde para
a ordenha e disse:
- "Eu começo desta ponta, você começa daquela, e nos encontramos "no meio".
No primeiro dia ele ordenhou 30 e eu, cinco. No fim da semana eu já eslava ordenhando nove! O sábado veio interromper o meu progresso ... No domingo, acordei
sem poder mover um dedo sequer, com dores e câimbras nos dois braços. Ali terminara minha curta carreira de raftan (pecuarista), e optei por trabalhar no pardes
(cítricos) que ainda estava por ser plantado.

Aliá
A aliá foi por si uma odisseia. Daria para escrever um livro só dela, mas vou
deixar a tarefa para outro ou para outra ocasião. O garin* aliá foi o maior constituído
até então, e, desse caráter, o maior que já saiu do Brasil de uma só vez. Houve cirrada
concorrência entre as agências de viagem para serem escolhidas. Ganhou uma que
prometeu viagem em cabinas durante todo o percurso de Santos a Haifa, e um passeio
de uma semana pela França e Paris. Contentes, arrecadamos dinheiro para o sonhado
passeio e lá fomos.
A partida de navio é uma verdadeira agonia. Por horas a fio as famílias permanecem nas docas, acenando e chorando, chorando e acenando. De vez em quando
gritando, pela milésima vez, uma "nova" recomendação. Escreva todas as semanas,
tome os remédios, não se esqueça, procure o meu irmão, não perca o endereço,
cuide-sei Nem o navio se move, e nem as pessoas o abandonam, querendo prolongar
e perpetuar este momento de separação, como se fosse "para toda a vida". E o tempo
se arrasta e a agonia aumenta. O dia era 3 de outubro de 1955, o dia das eleições
em que foi eleito para presidente Juscelino Kubitschek. Um dia depois, aportamos
no Rio, para recolher a "parte carioca" do grupo. De lá para Salvador, onde fomos
recepcionados pela comunidade judaica - havia um baiano no nosso grupo, Jaime
(Chaim) Pasternak - e da Bahia direto a Dakar. O dia que passamos no porto africano foi repleto de aventuras, desde tentativa de roubo da aliança da T úpora Faingelernt, junto com o dedo, é claro, até a perda do navio por parte de três membros que
foram colocar as cartas no correio e tiveram de colar os selos à língua. João Druker
(Jochanan Dekel), Léo Burman (Arie Biran) e Esther Prawer chegaram ao cais e
encontraram o Erwin Semel esperando por eles e o navio lentamente se afastando ...
Foram restituídos ao navio por uma lancha, a qual subiram por uma escada lateral.
O navio ainda aportou em Barcelona, na Espanha de Franco. Nem todos puderam
baixar à terra. Os que tinham passaporte de países da União Soviética tiveram de
permanecer no navio. Não deixei de dar minha contribuição na luta antifascista,
e num ato extremamente revolucionário, cuspi no chão ao atravessar a Avenida
Generalíssimo Franco. A ansiedade e a expectativa pela chegada a Marselha foram
crescendo com a aproximação da hora e do porto. Para a maioria do pessoal, inclusive eu mesmo, esta seria a primeira oportunidade, e quem sabe se haveria outra,
de visitar a França e Paris.
A desilusão foi tremenda quando, ao descermos do navio, nos foi dito que o
navio Negba estava aguardando a nossa chegada para zarpar rumo a Haifa ... Telefonemas foram feitos para todas as direções sem resultado. Poucas horas após nosso
desembarque em Marselha, já estávamos alojados a bordo do Negba. Cabinas? Por
gentileza do almirante, foram arranjadas cabinas para as famílias. A maioria veio
no porão do navio, junto com os emigrantes da África do Norte, como se fosse de
submarino - abaixo do nível do mar. Fomos redondamente enganados pela empresa
de viagem, que embolsou um bom dinheiro por conta dos ingênuos e sonhadores pio-

neiros. Ao fim do sexto dia, divisamos os contornos de Haifa, mas já era tarde para
o desembarque. Passamos a noite no navio, e na manhã seguinte desembarcamos
em Israel, depois de 21 longos dias de viagem. Alguns dias antes da nossa chegada,
ficamos sabendo que o governo lançara uma campanha para construir fortificações
nos kibutzim e moshavim (fazendas cooperativas) de fronteira, devido ao crescente
número de infiltrações para roubar e sabotar. No dia seguinte, a rádio Voz de Israel
anunciava que um grupo de emigrantes doou o dinheiro que arrecadara para seu
passeio na Europa para o Fundo de Defesa (Keren Hamaguen).
Israel
Fui logo designado representante do grupo na comissão do movimento. Essa
comissão tratava das relações entre o kibutz em Israel e o movimento no Brasil, que
eram por nós vistos como uma unidade orgânica. Com o término de nossa hachshará
em kibutz veterano, Ramat Iochanan, e ingresso em Bror Chail, fui designado responsável desta comissão, cargo que ocupei por vários anos, acompanhando ainda a
chegada do próximo garin, o sétimo (na realidade, oitavo), e as tentativas frustradas
de entrosamento no kibutz de sabras 63 , Erez. No final, a maioria do grupo se ligou
a Bror Chail, alguns poucos ficaram em Erez, e os outros, ou se estabeleceram em
Israel fora do kibutz, ou retornaram ao Brasil.
Quarenta anos vivi em Bror Chail, trabalhando em diversos setores, agrícolas,
industriais e de serviços. Ocupei diversas funções em diferentes comissões. Foram
anos repletos de atividades, trabalho árduo mas compensador, sonhos e ilusões, ingênuos mas animadores, ideais talvez utópicos, mas sinceros.
Não consegui suportar as mudanças que se anunciavam e me recusei a participar
da destruição dos princípios nos quais sempre acreditei e pelos quais sempre lutara.
Passei a viver em Tel Aviv. O sionismo se tornou uma realidade, com a existência
cada vez mais basificada do Estado de Israel e a constante aliá de diversas Diásporas.
O socialismo, a construção de uma sociedade mais justa e equalitária, terá de aguardar, como dizia Marx, o amadurecimento das condições históricas. Atualmente, o
capitalismo ainda é suficientemente forte para enfrentar as suas contradições internas
e se sobrepor às suas constantes crises. Eu acredito na capacidade da humanidade de
criar e viver numa sociedade melhor do que esta em que vivemos hoje.

Epílogo
Depois de transcorridos 60 anos desde o início desta "aventura" denominada
movimento juvenil sionista socialista Dror, pergunto: Qual teria sido o destino daquele jovem triste, que a certa altura de sua mocidade resolveu aderir ao movimento, se
não o tivesse feito? Difícil dizer. A vida não é uma equação matemática na qual, ao se
mudar uma variável, ou uma constante, pode-se calcular facilmente o novo resultado.
Na vida, as variáveis e as constantes estão a tal ponto interligadas que é praticamente
63
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impossível mudar um fato r sem tocar em quase todos os outros. Além do que, na vida
há o fato r "acaso", que para os crentes pode ser chamado de destino ou de vontade
divina. Assim sendo, seria arriscada qualquer especulação do que poderia ter sido
se ... O que se pode determinar são algumas probabilidades, que com maior ou menor
chance teriam acontecido.
Provavelmente, estaria vivendo no Brasil. Antes de me ligar ao movimento, e se
não fosse esta ligação, não teria nenhum incentivo ou motivo para mudar de país de
residência. Tinha família grande que, apesar de dividida e conflituosa, era acolhedora e apoiadora. Provavelmente teria abandonado o judaísmo. Era judeu por sapiência e não por consciência ou tradição. Não frequentei escola judaica, não frequentava
sinagogas, nem sequer festas. Não via com preocupação a assimilação, e bem possível
que eu enveredasse por esse caminho, embora tenha ficado abalado com as revelações
do Holocausto nos anos do pós-guerra, e saber que quase toda a minha família foi
dizimada na Europa.
Provavelmente seria uma pessoa retraída, pouco social, como era antes de me integrar no movimento. O movimento moldou muito meu comportamento e minha personalidade. Mudou minha forma de relacionamento com as pessoas. Aprendi a entabular conversações, a discutir ideias, sustentar posições. Tive que estudar e argumentar.
Acostumei-me a dissertar para pequenos grupos e a discursar para grandes plateias.'
Provavelmente me sentiria menos realizado. A sensação de ter participado de
um movimento histórico, que mudou completamente a realidade e a vivência do povo
judeu na era moderna, imprime um sentido de existência. Não só a participação
pessoal, a contribuição física das coisas feitas e permanentes (plantio de pomar de
frutas cítricas, ampliação de terreno irrigável, introdução de métodos e tecnologias, e
outros). Mas também as ações bem-sucedidas para convencer e induzir outras pessoas
a seguirem o mesmo caminho.
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