Há caminhos que levam de Roma a Jerusalém
VITTORIO CORINAlDI
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Dror brasileiro é certamente uma exceção no âmbito dos movimentos juvenis
judaicos sul-americanos por ter atingido, mais do que qualquer outro, setores mais variados da população judaica além do muito empenhado e vital núcleo de proveniência
da Europa Oriental. Sendo originário do pequeno grupo de judeus italianos vindos
para o Brasil na época da Segunda Guerra, acho oportuno fornecer um olhar sobre
meu fundo familiar, possibilitando uma compreensão outrossim falha dessa variedade
de origens que teve o seu peso na caracterização do movimento.

Minhas origens italianas
Sou o segundo de três irmãos: a primogênita é Elena (hoje Bana T zoran) , e o
caçula era Emanuel Corinaldi, figura brilhante, infelizmente falecido de forma prematura em Jerusalém. Todos os três nascemos em Milão, Itália, respectivamente em
1930,1931 e 1935.
Era em Milão que meu pai, engenheiro de profissão, exercia função de dirigência na sede local da importante companhia de seguros Assicurazioni Generali, e foi
este o motivo de nos estabelecermos naquela grande cidade do norte da Itália. Se
não por isto, teríamos provavelmente vivido em Veneza, de onde provêm a família
paterna e onde viviam numerosos parentes, também por parte de minha mãe. Ela
porém era natural da vizinha Pádua (Padova), e o pai dela, Vittorio Polacco (de
quem herdei o nome), jurista de renome no Direito italiano, foi também o reitor
daquela Universidade, uma das mais antigas da Europa. Depois tansferiu-se para
Roma, tendo sido nomeado senador e encarregado da instrução jurídica do príncipe
herdeiro da coroa, Umberto.
Em Veneza, além dos avós paternos e de tias, irmãs de meu pai com respectivas
famílias, viviam também uma irmã e um irmão de minha avó materna: este último,
Gino Luzzatto, foi homem de notável projeção no panorama intelectual e político: é

considerado um dos expoentes em nível europeu da disciplina de História Econômica; foi professor de Economia e História na Universidade de Veneza (afetuosamente
denominada Cá Foscari, o nome do palácio renascentista onde está sediada) e por
anos exerceu também o cargo de reitor. Foi titular de cargos públicos na Prefeitura de
Veneza e sempre declarou abertamente sua condição de judeu, bem como suas ideias
de socialista e antifascista (que lhe custaram inclusive o cárcere no período do infausto regime). Sobreviveu aos infortúnios da Segunda Guerra, e chegou a nos visitar em
Bror Chail, interessando-se pelos êxitos econômicos e sociais do kibutz, naquela época ainda fator de peso na realidade israelense que observava com solidária simpatia.
Citei estes nomes e estes fatos para dar uma ideia da condição dos judeus italianos. Desde o século XIX, quando da abolição dos guetos, e em correspondência com
a unificação da Itália (o Risorgimento, do qual foram fiéis e entusiastas partidários),
os judeus gozavam na Itália de plenos direitos civis, tendo atingido, como no caso
daqueles meus parentes, posições de alta colocação e de plena igualdade dentro da
sociedade italiana.
Esta não demonstrava especiais tendências para o antissemitismo, o que parece
paradoxal considerada a presença preponderante do Vaticano e da Igreja Católica,
então fortemente envolvidos na doutrinação religiosa contra o judaísmo.
Os judeus estavam totalmente inseridos na vida da nação italiana, aceitos com
naturalidade pela grande maioria daquele povo benévolo e tolerante. Exerciam sua
vida religiosa com orgulho e respeitosa dignidade, numa linha contínua que vinha
desde os antiquíssimos primórdios da presença judaica na Itália, durante a qual vieram à luz figuras e obras cujo alcance para o judaísmo ultrapassou os limites da
península, enriquecendo ao mesmo tempo a cultura judaica e a italiana.
Testemunhas dessa próspera presença são também dezenas de ricas sinagogas
encontradas em cidades da Itália setentrional e central, algumas verdadeiras obras de
arte barroca do século XVII. Abandonadas por completa extinção das comunidades
locais, estão em parte sujeitas a lamentável desgaste; poucas ainda desempenham seu
papel em definhantes comunidades; algumas foram reconhecidas como patrimônio
artístico e histórico nacional; algumas foram transferidas para Israel, onde - incorporadas a comunidades vivas e atuantes - ganharam nova existência (nem sempre
respeitosa de suas gloriosas origens).
Este é o quadro de fundo sobre o qual transcorreram os anos de minha infância:
uma infância feliz no seio de uma normal família burguesa italiana, consciente de sua
identidade judaica que nada parecia poder ameaçar.
Assim, ao completar 6 anos fui inscrito numa escola estatal.

A legislação antissemita
Em 1938, porém, o regime fascista (que já vigorava desde 1922) sancionou as
famigeradas "leis raciais", aberração "jurídica" antissemita promulgada à imitação
do aliado nazista.
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Como um "raio em dia de calmaria", abateu sobre os judeus toda sorte de regras
discriminatórias, que a comunidade não conseguia conceber como possíveis: expulsão
de todos os cargos em empresas oficiais ou semioficiais; proibição de possuir bens
imobiliários ou de exercer funções em instituições de ensino; proibição de ter pessoas
não judias como seus dependentes ou empregados; vexatórias disposições intituladas
como "defensoras da pureza da raça italiana", que interferiam no mais íntimo da
pessoa e da família; e naturalmente a expulsão dos alunos judeus de todas as escolas
estatais. Tudo acompanhado de uma revoltante e vulgar campanha difamatória do
mais baixo calão antissemita.
Meu pai foi logo despedido da companhia a que servia lealmente; minha mãe
foi proibida de manter qualquer pessoa de ajuda doméstica, e nem lhe foi concedido receber auxílio parcial no cuidado de meu irmão, ainda muito pequeno (a
este propósito, guardo em minha "memória fotográfica" a cena de uma delegacia
de polícia em que acompanhei minha mãe que foi pedir autorização para tal autorização que lhe foi previsivelmente negada). E minha irmã e eu tivemos que
abandonar a escola. Transferimo-nos para a escola judaica, cor~josa e apressadamente organizada pela comunidade de Milão para fazer frente com meios próprios
ao repentino interromper do ensino. Lá minha irmã cursou o terceiro ano, e eu o
segundo ano primário.
Meu pai nunca havia tido qualquer dúvida quanto ao fascismo, e se opôs a ele
desde seu início. Um caso tangível dessa oposição ficou gravado em minha memória por causa de sua expressão claramente perceptível numa criança de 6 anos:
em 1937, meu pai, oficial do exército italiano pelo qual inclusive combateu na
Primeira Guerra, foi reconvocado para servir na Abissínia (então sob conquista,
parte do império italiano, uma das escusas aventuras do fascismo). Na verdade,
porém, a convocação visava enviá-lo para a Espanha, em missão de apoio às forças
fascistas de Franco.
Ele se opôs acirradamente a essa convocação, da qual acabou sendo exonerado após insistente recurso a argumentos de todos os tipos (ainda não se
manifestara a "excomunhão" dos judeus das fileiras do exército). Mas teve que
conduzir esse esforço como militar na ativa: e o quadro "fotográfico" de que tenho clara lembrança é o de sua entrada em casa certo dia envergando a reluzente
farda de oficial - o que a nós, meninos alheios às tensões implícitas no episódio,
fortemente impressi~nou!
Nem todos os judeus tiveram a mesma atitude de lúcida leitura da verdadeira
natureza do fascismo, e houve entre eles os que se deixaram iludir pelos falsos brilhos de suas ruidosas bravatas; houve os que recorreram à ingênua e inútil solução
do batismo cristão, pensando com isto escapar às restrições e aos perigos; e houve a
maioria, que se curvou conformada, embalando-se na crença de que as disposições
seriam passageiras, confiando numa racionalidade intrinsecamente inexistente na estrufura do regime.

Com destino ao BrasiL.
Para meus pais, os desenvolvimentos decorrentes das leis raciais não deixavam
lugar para dúvidas: era preciso encontrar o modo de deixar a Itália. E eles se puseram
em ação para tanto. Apesar da aberta identificação com o ideal sionista, a emigração
para a Palestina sob mandato britânico estava bloqueada quase totalmente, e além
disso, apresentava incógnitas que eles hesitavam em desafiar. Das poucas opções que
ainda restavam, o Brasil foi aquela que acabou por se apresentar como viável. E em
IOde junho de 1939, partimos a bordo do navio Augustus, com visto de turistas
válido por três meses e com pouco mais do que nebulosas perspectivas para o futuro.
A nós, crianças, a viagem pareceu um prazeroso cruzeiro de lazer. Só muito mais
tarde soubemos avaliar a carga de apreensões que acompanhou a decisão de nossos
pais e a adaptação a um ambiente desconhecido e estranho.
A cinzenta realidade começou a se revelar com o desembarque em Santos e com os
primeiros dias em São Paulo, de que também guardo memória. Depois de curto período num esquálido hotel da Rua Líbero Badaró, à sombra do Edifício Martinelli, para
nós o primeiro arranha-céu americano que sintetizava a despedida de nosso familiar
ambiente urbano europeu, fomos morar numa modesta pensão de imigrantes refugiados
como nós, situada na Avenida Angélica e administrada por um casal de judeus alemães.
A poucos passos dessa pensão ficava o Colégio Piratininga, que foi minha primeira
solução escolar nos meses iniciais da estada paulista: fui admitido sem saber português,
e a professora de início consentia que eu desempenhasse os deveres de aluno em
italiano. Mas a um certo ponto ela cortou abruptamente essa concessão, e obrigandome ao uso do português deu origem a uma crise na qual lembro-me de ter me sentido
desamparado e abandonado em meio aos ainda estranhos colegas de classe.
O fato, porém, é que acabei superando esse curto período de instabilidade infantil, e daí para diante o português foi se afirmando gradativamente como meio
de comunicação e pensamento - a ponto de ser até hoje meu idioma mais natural,
embora eu ainda conserve um razoável domínio da língua italiana.

Uma família "estranha" numa comunidade homogénea
Não longe da dita pensão, à Rua Brigadeiro Gaivão, ficava também a sede da
Congregação Israelita Paulista (CIP), formada de judeus provenientes da Alemanha.
Na Itália, a frequência à sinagoga e às instituições judaicas para nós se limitara
aos feriados de Rosh Hashaná*, Kippur* e Pessach*, quando íamos a Veneza passar
com a família. Em São Paulo, a necessidade de sentir a proximidade de pessoas em
igualdade de destinos impeliu meus pais a procurarem de início uma sinagoga na
Rua Abolição, onde o rito sefardita parecia mais condizente com os hábitos dos judeus italianos .... Faltavam, porém, a essa comunidade os elementos para compreender
e fixar os recém-chegados (e em particular os jovens) a uma nova realidade judaica.
Encontramos estes elementos na CIp, onde o rabino Fritz Pinkus, de visão atualizada
e de conciência ativa dessa nova realidade, vinha criando uma congregação empenha-

da e atraente. E a frequência semanal à sinagoga, bem como a adesão aos cursos de
judaísmo se tornaram um hábito mantido por muitos anos.
A CIP foi também a porta de entrada de meu pai no ativismo judaico e sionista
de São Paulo. Ele era um homem de excepcional impulso de ação, aliado a uma contagiante fé sionista e judaica que se incrementou com as vicissitudes daqueles anos. E
logo abraçou o potencial de realização que percebeu na CIp, apesar da dificuldade
colocada pelo uso do alemão em todos os serviços e atividades dela. Foi insistente em
seu propósito de "abrir as fronteiras" da CIP para "intrusos" de outras proveniências, e não menos empenhado em modificar o caráter não sionista e um tanto elitista
daquela associação em sua fase inicial.
Gradativamente ele foi assumindo mais e mais cargos e responsabilidades dentro
daquela entidade organizada nos moldes de eficiência típicos dos judeus alemães,
chegando à presidência de sua Assembleia de Representantes, espécie de parlamento que orientava a diretoria executiva em sua política comunitária.
Ao mesmo tempo, com os dramáticos desenvolvimentos que vinham se dando
no panorama judaico mundial durante e depois da guerra, ele foi se introduzindo na
atividade sionista, na qual também vinham à tona seu senso prático e sua determinação executiva inspirados por uma crença inabalável na justiça da causa e no potencial
renovador do sionismo para o judaísmo mutilado.
Apesar de não falar o idisch, que ainda era o principal meio de expressão da
maioria dos ativistas, ele se impôs no meio deles pela autenticidade de suas posições,
e veio a assumir, no período dos inícios da Independência de Israel, a presidência
da Organização Sionista local. Chegou a isto talvez também por sua automomia,
não estando ligado a nenhum dos partidos políticos judaicos tradicionais: tanto que
muitos viram nele o candidato natural para o cargo de primeiro cônsul honorário de
Israel quando se estabeleceu a representação do jovem Estado no Brasil (cargo que
ele recusou, embora lisonjeado pela proposta).
Sempre deu uma especial importância e atenção aos destinos da juventude, e
teve uma atuação marcante no apoio aos movimentos juvenis que vieram se formando
nessa época e no estabelecimento dos centros de treinamento agrícola (hachsharot*),
cujo funcionamento preocupou-se em assessorar mediante a criação do conselho próhachsharot, que também presidiu.
Quando a aliá* do Oror do Brasil já tinha entrado na fase de realização e Bror
Chail se tornado o kibutz de destino dessa aliá, instituiu o Comitê de Amigos de
Bror Chail, que não se limitou a gestos retóricos ou declarativos, mas exerceu um
modesto e concreto papel de ajuda material, angariando fundos para máquinas e
instrumentos bastante necessários nos difíceis primeiros tempos do kibutz.

Minha mãe
Também de minha mãe quero traçar algumas linhas. A aparência franzina e a
pequena estatura, bem como a habitual gentileza no trato com as pessoas, não reve-
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lavam nem a corajosa persistência com que sempre acompanhou meu pai nos passos alegres ou tristes, nem a capacidade de uso criativo de expedientes pedagógicos
simples para transmitir história e valores judaicos, nem a natureza de sua formação
intelectual e acadêmica, que modestamente punha a serviço da causa sionista, através
da atividade nas organizações femininas e de iniciativas publicísticas ou jornalísticas.
Formada em línguas e literatura clássica, possuía um conhecimento notável nesse setor, bem como um gosto artístico refinado, ao qual em grande parte atribuo o
interesse que desenvolvi pela arte, que em mim tomou a direção da arquitetura. Mas
uma nota singular de sua influência, que se marcou nos anos de nossa infância, foi
o recurso aos contos da mitologia grega e romana com que nos entretinha. Transferi
este hábito para meus filhos, e a expressão kibutziana que isto adquiriu no seio da
educação coletiva eram as histórias que eu lhes contava à hora da despedida noturna
no jardim de infância (gan ieladim) - ritual que era compartilhado pelas demais
crianças, o que lhes ficou como uma forte impressão até hoje.
Característico da natureza e da formação de minha mãe foi um feito às vésperas
de deixarmos a Itália: apesar do profundo sentimento de ofensa e humilhação deixado pelos decretos antissemitas, e apesar do peso emocional contido na iminente
despedida, ela decidiu levar suas três crianças para um "percurso cultural" orientado
para uma apreensão da verdadeira cultura italiana, que ela tanto amava. Lembro-me
como se fosse ontem a visita ao local da célebre pintura de Leonardo da Vinci, a
Última Ceia, impressionante afresco do mestre renascentista que decora a parede do
antigo refeitório de um convento, ironicamente vizinho da escola da que tínhamos sido
expulsos. Ou o espetáculo de ópera a que ela nos levou no La Scala, querendo nos
deixar ao mesmo tempo um lembrete da tradição musical tão italiana da ópera, e da
impressionante arquitetura daquele teatro. Ou ainda a visita ao Duomo, a majestosa
catedral gótica de Milão.
Circunstâncias várias atrasaram a aliá de meus pais para Israel. Dentre elas,
motivos familiares que exigiram sua volta do Brasil para a Itália - desta vez para
Veneza, onde meu pai novamente assumiu funções de dirigência comunitária, e onde
permaneceram por mais 12 anos antes de se reunirem aos filhos, todos já há tempo
em Israel.
Chegaram em 1978, e era perceptível o sentimento íntimo de realização que
meu pai tinha por ter finalmente posto em prática o imperativo de sua consciência
sionista. Infelizmente não teve muito tempo para desfrutar deste sentimento, vindo a
falecer em 1979. Foi enterrado no cemitério de Bror Chail, longe de honrarias mais
"vistosas" que teriam, talvez, marcado o desfecho se tivesse se dado na Diáspora.
A semente do sionismo
Mas por que estender tanto o relato sobre pessoas cuja ligação com o tema e a
finalidade do escrito é apenas indireta? Cada um busca a explicação de seu caminho
em fontes próprias. Estas fontes, em sua maioria, apresentam um quadro de conflito

com os pais e sua geração, mesmo se reconhecendo uma influência das origens familiares. A situação em que fossem os pais o's motores de um processo de identificação
sionista, e em que a via da realiz';1ção fosse abertamente incentivada por eles, não se
inclui certamente na regra geral. .
Ademais, creio haver em meu quadro familiar fatores que escapam da corrente mais difusa. Em nenhum momento esteve presente no centro desse quadro uma
marcada aspiração por prosperidade económica ou bens materiais em escala sensível
- elementos de peso na vida de famílias imigrantes, que se traduzem em tendências
de assimilação.
A permanência no Brasil - de tão fortes implicações tanto para nós, jovens
quanto mesmo para os pais - parece ter sido tomada a priori como uma fase transitória: não se investiu na aquisição de moradia permanente, e todos os anos de vida
paulista transcorreram em casas alugadas, mobiliadas com austeridade e falta de
luxo; não se pensou em compra de automóvel, objeto já então simbólico de intromissão na sociedade local; um acento muito forte era posto sobre o aspecto dos estudos
e da instrução, abrindo pouco espaço para atividades de lazer e consumo; e o círculo
familiar muito restrito não encorajava reuniões' de caráter mundano, nem alimentava
aspirações exibicionistas de status.
Os acontecimentos históricos da Segunda Guerra, do Holocausto (que atingiu
grave e diretamente a família de meu pai) e do nascimento de Israel se deram numa
sequência concomitante ao desenrolar dos fatos familiares, fazendo com que nos compenetrássemos muito diretamente da fragilidade de nossa situação de judeus e da
urgência de uma solução nacional para nosso povo, à qual nos sentíamos chamados
a contribuir. Não era isto uma velada segunda natureza: era assunto permanente nas
conversas familiares, nas quais nós, jovens íamos absorvendo valores e mecanismos
da ação sionista.
Vejo à minha frente o antiquado aparelho de rádio Philips (uma das poucas
peças de equipamento eletrónico presentes em casa), ao redor do qual nos reuníamos
na sala de jantar para escutar diariamente o noticiário da BBC sobre o andamento
da guerra - noticiário que meus pais elucidavam à nossa limitada compreensão de
crianças. Ou mais tarde, na época da imigração ilegal (aliá beit) de judeus à Palestina entre 1945 e 1948, as informações sobre os atos da Haganá6\ do Irgun e
do Lehi65 ; que empolgavam nossos sentimentos em igual medida e sem discernir as
nuances ideológicas que os diferenciavam. Surgia em nossos espíritos adolescentes
então um impulso de solidariedade que nos levava quase a sonhar num alistamento
voluntário junto àqueles combatentes, que para nós personificavam a justiça de uma
causa levada em condições de desigualdade e dureza.
64

65

Organização paramilitar de defesa do Estado judeu em formação, estabelecido em 1920, para se
proteger dos ataques de grupos árabes que se opunham ao sionismo.
Organizações clandestinas armadas de direita que se opunham à Hagana. O Irgun e o Lehi decidiram pelo uso da força armada e do terror como meios para expulsar os britânicos e estabelecer um
Estado judeu no território de ambos os lados do Rio Jordão.
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As conversas ao redor da mesa de refeições centravam frequentemente em comentários sobre ocorrências no campo do ativismo judaico e sionista, das quais os pais
participavam. E não faltavam observações ora elogiosas, ora sarcásticas, e às vezes
até um pouco mexeriqueiras, sobre esta ou aquela figura encontrada no decorrer dessa atuação, com um relacionamento, porém, basicamente construtivo e consensual.

Minha iniciação em movimentos juvenis
Desde logo, começamos a frequentar grupos de jovens que nasciam ao redor do crescente desejo de participação nas vicissitudes históricas que se mostravam a nossos olhos.
O grupo Shalshelet (corrente), formado por elementos originários da CIP descontentes do exagerado teor escoteiro da juventude daquela entidade, em detrimento
de uma mais genuína procura de raízes judaicas, nos proporcionou a aproximação
com a venerável figura de Walter Rehfeld, que posteriormente se afirmou como a
mais profunda expressão do pensamento filosófico judaico no Brasil. Depois veio a
formação por iniciativa própria do Grêmio Achdut (União). Este, embora bastante
centrado na atividade recreativa, não desleixava um sério interesse pela atualidade
sionista. E talvez por sua rica constituição humana, atraiu a atenção dos iniciadores
do Dror, empenhados em angariar a adesão de largos setores da juventude para
as definições mais categóricas que o momento exigia: primeiro e mais carismático
dentre eles, Dov Tsamir - sem dúvida, o líder político incontestável da realização
sionista socialista brasileira.
A filiação ao Dror deu-se então, para mim, com uma implícita naturalidade, e
a gradativa assimilação dos postulados do movimento apoiou-se na herança caseira
que também moldava uma particular visão cultural daqueles valores: a visão liberal e
humanista contida no socialismo democrático e a aspiração a um judaísmo renovado,
aberto e tolerante.
A dinâmica da participação no movimento não diferiu do que caracterizou a
maioria dos companheiros: frequência às reuniões de uma kvutzá (célula), orientação como madrich * de uma kvutzá de menor idade, gradativa entrada na camada
dirigente e consequente desempenho de funções em órgãos centrais do movimento.
Estes capítulos são marcados por momentos "memoráveis", d:gnos de registro num
diário de recordações pessoais, mas alheios à intenção destas linhas. Deles emana
uma atmosfera de solidariedade juvenil, que reunia o espírito de anticonformismo
com uma curiosidade intelectual acima da média. Características dessa atmosfera são
a frequência à ótima Biblioteca Municipal de São Paulo; a presença (geralmente em
1:
" ) em eventos cuI
· concertos ou teatros; as assl-,
IOrma d"
e penetras "ou" cIaque
turalS,
duas visitas ao Museu de Arte, que abriram nossos horizontes para uma apreciação
estética aprimorada; as longas conversas ao redor de questões vivenciais ou políticas;
o contato humano com jovens de forte personalidade; amizades que se consolidaram.
E para mim, acima de tudo, Jaffa: a companheira que até hoje me segue com amor,
dedicação, incentivo, e também paciência e compreensão.
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A hachshará*
Depois disso veio a hachshará, o período de treinamento agrícola em que, segundo o itinerário normal dos membros do movimento, viviam-se alguns meses de intensa
preparação antes da ida para o kibutz.
Apesar da finalidade de treinamento agrícolâ com que se estabeleceram essas
fazendas (além da do Dror, houve mais duas no Estado de São Paulo), creio que
poucos dos que por elas passaram tenham realmente tirado algum substancial resultado profissional desse período.
A verdadeira importância da hachshará, a meu ver, foi a de ter implementado
de forma categórica um corte com a rotina e as ligações urbanas a que estávamos
amarrados. No meu caso pessoal, isto se deu pouco depois do encerramento dos
estudos (abordarei esta questão mais adiante), e depois de um êxito obtido com a
participação em um concurso internacional de estudantes de arquitetura anexo à
Bienal de Arte de São Paulo.
O projeto que apresentei a esse concurso em conjunto com dois colegas imigrantes japoneses foi premiado por um júri internacional do qual participavam nomes
ilustres do Movimento Moderno da Arquitetura, como Walter Gropius (o fundador
e mestre da famosa Bauhaus, escola que imprimiu um caráter que se fixou na arquitetura do século XX, e que se nota com particular interesse na cidade de TeI Aviv),
e Alvar Aalto, mestre finlandês que ensinou a gerações de arquitetos um uso correto
de materiais em arquiteturas, despojadas de formalismos e de retórica.
Foi uma experiência extremamente marcante, seguida naturalmente por lisonjeiras e tentadoras solicitações profissionais que poderiam me ter desviado do percurso
do movimento. Se isto não se deu, é certamente devido à força de identificação com
este e à disciplina que nos autoimpusemos na nossa jovem visão de mundo. Mas seria
pouco sincero dizer que não houve dúvidas e crises de consciência.
A hachshará para mim foi exatamente isto: um corte consciente carregado de
amargos dilemas, moderados apenas pela intensidade dos relacionamentos humanos
que então se criaram.
O "treinamento profissional" no meu caso se traduziu no projeto e execução de
uma reforma de um galpão da fazenda transformado em refeitório, em substituição
ao precário barracão que preenchia essa função: muito modesta alternativa para o
"brilho" profissional experimentado pouco antes, mas sem dúvida um primeiro passo
para o entrosamento com o trabalho de arquiteto para os kibutzim 66 que se abriu daí
para a frente ..

David Perlov
Fiz referência a figuras que se fixaram sensivelmente em minha formação dentro
do Dror. Arriscando-me a cometer injustiças por omitir muitas delas que se tornaram
parte orgânica de meu mundo, quero citar em especial uma delas, particularmente
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impressionante do ponto de vista humano, e alguns aspectos da repercussão que ela
teve sobre mim no curto período dos primórdios do movimento. Foi David Perlov, líder
carismático, interlocutor apaixonado, artista combatente, e posteriormente o grande
pioneiro do cinema israelense. Encontrei nele a exemplar fusão entre um humanismo
inspirador e o poder de traduzi-lo numa arte de particular força e autenticidade; a capacidade de transmitir o laço inseparável entre as convicções ideológicas e sua coerente
expressão artística: a obstinada crença na centralidade do fazer artístico e intelectual perante solicitações negativas de toda espécie que. constantemente interferem na produção
do artista. Posso contar nos dedos as ocasiões em que tive de manter com ele contatos e
conversas pessoais em que aflorou uma síntese entre a linha do movimento e o impulso
criativo. Mas lembro cada uma delas como momentos de encorajamento e de fé.

"Seminário da lapa"
No desenrolar dessa corrente cujos elos enumerei, devo porém me referir a um
aspecto particular, que tocou de forma decisiva a mim e a mais dois companheiros: o
já famoso "Seminário da Lapa". Como é sabido, esse seminário ou simpósio, como
melhor caberia chamá-lo, estipulou o abandono dos estudos universitários e a dedicação integral ao movimento de toda a camada mais adulta.
Foi um aconiecimento dramático na vida da coletividade judaica, que via nas carreiras universitárias uma tendência de pacífica e indiscutível importância. A geração dos pais
ainda tinha muito viva na memória a mísera condição dos judeus na Rússia e Polónia, e
sonhava com uma escalada social personificada nos títulos acadêmicos dos filhos.
Não é difícil entender, então, o tremendo conflito com que os jovens do movimento se depararam naquele momento. Não faltaram reações de comovente angústia,
bruscas quebras do abrigo doméstico, pressões sentimentais, ou torturantes decisões
de abandono do caminho sinceramente embrenhado.
Apesar desse amargo conflito, fui encarado naquele seminário como um dos três
casos a que se consentia por decisão coletiva, continuar nos estudos.
Antes de me estender em considerações sobre essa decisão, quero falar de alguns
coeficientes pessoais que intervêm no assunto. Desde que me lembro como" gente",
demonstrei interesse acentuado e crescente pelo mundo visual em suas variadas manifestações. Quando menino, divertia-me com brinquedos de construção a partir de
peças isoladas, que eu pacientemente juntava em montagens arquitetónicas imaginosas; sempre tive curiosidade pelo design de objetos de uso e de veículos de transporte;
tenho forte inclinação para o desenho, que me serve também como útil complemento
do discurso falado, apoiando-se num dom natural de fixar fotograficamente na memória lugares e situações, e de "enxergar em três dimensões".
O desenho é também um meio quase obsessivo de ocupar as mãos quando tenho
que concentrar a atenção num debate, numa conferência ou numa longa explicação,
e muitos companheiros lembram este meu "vício" das muitas e longas reuniões no
movimento, ou posteriormente no kibutz e na vida profissional.
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E justamente recordo com clareza um fato que se deu numa das machanot*
na Fazenda do Sol em lnhaíba, imediações de Sorocaba: estávamos reunidos num
debate sobre algum assunto ideológico, e eu, conforme o hábito, acompanhava o debate rabiscando num bloco de desenho que sempre tinha comigo. Só que, em vez de
abstratas geometrias, eu desenhava casas e edifícios, imaginando arquiteturas numa
simbiose mental com exemplos concretos que gostava de observar na vida real.
Um dos companheiros presentes, membro da dirigência, cursava uma escola
técnica de edificações, ainda antes disto constituir uma das direções indicadas pelo
movimento, de preferência sobre cursos acadêmicos. Ele reparou nos desenhos, impressionando-se com olho experiente pela representação em perspectiva que eu executava "à mão livre", sem recurso a expedientes técnicos e com aquela sensibilidade
espacial que já citei. Certamente terá também estranhado que, num ambiente rústico
como era a fazenda em suas primitivas instalações, e no contexto de um apaixonado
debate ideológico, alguém se ocupasse de arquiteturas sofisticadas e de "virtuais"
imagens ambientais.
Quando no "Seminário da Lapa" se levantou a questão das exceções à regra do
abandono dos estudos, esse mesmo companheiro citou o episódio para argumentar
pela continuação de meu preparo como arquiteto, conferindo-me talvez, aos ouvidos
do auditório, uma aura de excêntrica "genialidade" - conceito de que eu não gosto,
mas que se assimilou no vocabulário da polêmica que se seguiu sobre os critérios para
um tratamento preferencial.
Aqui, após a enumeração de algumas qualidades, devo confessar também um
meu defeito, que me acompanha por toda a vida: sofro de uma timidez crônica e
quase patológica.
Ora, no "Seminário da Lapa" eu era um simples calouro da faculdade de arquitetura. Essa timidez me colocava com temor e embaraço diante da severa assembleia,
inseguro quanto a como falar de minha pessoa. Assim, penso que não só devo ter
sido um mau advogado de meus "interesses", quanto que minhas palavras de aceitação da altruística decisão devem ter soado fracas e inconsistentes para quem se
debatia com o dilema pessoal.
Frequentes vezes me pergunto o que realmente levou os companheiros a decidirem a meu respeito da forma como o fizeram. Pois, excetuado aquele episódio dos
desenhos, e uma certa intuição que podia provir de minha notória ocupação gráfica
com cartazes e ilustrações para uso dos eventos do movimento, não sei que sinais eles
podem ter percebido em mim dessa tendência para aspectos do visual.
Mas, à decisão tomada, só posso agradecer e abençoar a atitude dos companheiros, a partir da qual se abriu para mim um caminho profissional sui generis, o trabalho de arquiteto totalmente voltado para a procura de uma expressão física genuína
para a experiência única do kibutz.
Acredito que, além de generosa dose de altruísmo, orientou nos chaverim também o desejo de evidenciar o caráter não dogmático do movimento. Tenha isto sido

por intuição espontânea ou por uma disciplina política preestabelecida, em nada diminui o alcance moral e prático da decisão: até hoje eu a vejo como um dos mais
merecidos créditos de que o judaísmo brasileiro pode se gabar: com ele a aliá do Brasil
se afirmou como uma realidade. Só ele se coloca como uma alavanca de realização
concreta, tão contrastante com os feitos de vistosas entidades que pontuam a presença
judaica no Brasil, e que apesar da abundante inversão de recursos não conseguem descer até ao âmago do problema da assimilação, muito menos ao de uma vulgarização
de cultura e empobrecimento espiritual que abrem o campo para "falsos profetas" da
ala ortodoxa.
À pergunta que poderão alguns colocar, sobre o que teria eu feito se não tivesse
sido resolvido pela continuação de meus estudos, creio poder responder (à base de
quanto relatei sobre minha formação familiar) que teria aceitado a decisão - com a
mesma dor, com os mesmos dilemas deconciência, com o mesmo ardor de esperança
com que a aceitaram os demais chaverim. Os fatos que se seguiram e que mostraram
uma continuidade em minha ação no movimento, na aliá e no enquadramento orgânico na federação kibutziana onde atuei profissionalmente por dezenas de anos tornam
a pergunta, porém, um tanto superada.
O que, sim, conserva um sentido de atualidade e relevância é a constatação de
ter compartilhado com aqueles companheiros (os que continuaram no kibutz e os que
por razões diversas o deixaram) a maravilhosa, comovente e incomparável aventura
do renascimento nacional de nosso povo.
Gostaria que um pouco dessa aventura e um pouco do espírito do movimento
transbordassem para gerações que nos seguem: nada é mais gratificante do que, num
olhar retrospectivo, sentir que se viveu uma vida de significado e conteúdo.

11301

