Das alturas da globalização
BENJAMIN ORON

No passado, sempre que me solicitavam que escrevesse algum tipo de memória,
me vinham à mente as palavras de Bernardo Soares, um dos heterónimos do grande
escritor português do século XX, Fernando Pessoa:
Invejo - mas não sei se invejo - aqueles de quem se pode escrever uma biografia,
ou que podem escrever a própria. Que há (de alguém) confessar que valha ou que
sirva? O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente ou só a nós; num caso não é
novidade, e no outro não é de compreender.
Nasci em São Paulo nos fins de 1939, primeira geração de imigrantes da Polónia que chegaram ao Brasil nos fins da década de 1920. Cresci numa casa pequeno-burguesa, segundo os conceitos da época, na qual os meus pais trabalhavam
duramente para a manutenção da família. Casa judaica, no meu caso secular, como
apropriado para os pais que durante uma ocasião ou outra passaram pelas fileiras do
Bund* em Varsóvia, onde o idisch servia como instrumento de comunicação diária,
assim como um meio de conceber o mundo. Reuniões com membros do Bund dos
Estados Unidos, Argentina e outros países, que visitavam o Brasil, se realizavam,
durante minha infância, em nossa casa. A lealdade à ideologia bundista começou a
desvanecer-se, pelo visto, depois da Segunda Guerra Mundial. Nos inícios da década de 1950, meu pai visitou Israel e foi um ativista, durante certo tempo, no Poalei
T zion *. No período em que era editor do jornal idisch O Novo Momento, em São
Paulo, ele era convidado permanente nas reuniões da Organização Sionista. No início de nosso caminho e em outras oportunidades, vivemos no centro do bairro judeu
de São Paulo: o Bom Retiro. Com melhor situação económica, passamos a morar
num bairro que estava mais na moda - Jardim América -, para onde se mudavam
os nouveaux riches judeus. Também ali, o ambiente circundante era judeu. Quando
me enviaram ao colégio americano protestante, prestigioso naqueles tempos, viajava
com meus vizinhos judeus, alguns deles meus colegas de classe. Mais tarde, passei
a estudar em uma escola no Centro da cidade e posteriormente no colégio estadual

na cidade costeira de Santos - para onde nos mudamos - e, pelo que parecia, não
estudavam outros alunos judeus.
Como muitos da minha geração e, apesar de haver nascido e passado minha
infância e parte da adolescência neste ambiente, sentia uma alienação deste mundo
judeu da Diáspora e, como consequência, a mesma aversão ao idioma idisch, que ao
meu ver era a materialização evidente daquele universo. Por outro lado, apesar de
pretender - como toda outra criança, suponho - assemelhar-me aos filhos da sociedade local, tinha consciência de uma diferença que pairava entre mim e os setores da
sociedade brasileira que conhecíamos à época. No colégio estadual de Santos, era o
único aluno a deambular pelo pátio deserto durante as aulas de religião (católica, naturalmente). O fato, em si, como me recordo, não era traumático em especial, porém
evidenciava a sensação do ser diferente.

Inícios do relato
Quando voltamos a São Paulo em 1954-1955, na idade de 14-15 anos, aderi
ao movimento. Não me recordo claramente dos detalhes e circunstâncias, porém, sem
dúvida foi a possibilidade de um encontro com um marco social mais estável do que
havia conhecido - nas perambulações familiares entre bairros e cidades - e a atração
à cultura juvenil que reinavam então no movimento. Acredito que tenham sido os
motivos que destacaria nesta adesão. Essa cultura que a posteriori parece um tanto
conservadora ao espírito dos anos de 1950 e 1960, era atraente naquele momento
de minha vida. Adotamos algumas das características da revolução juvenil, como a
aspiração de dirigir nossos próprios assuntos e influenciar a formação no nosso meio
ambiente imediato, assim como algumas características exteriores, como as roupas.
Mas não nos expusemos à libertação do indivíduo (expressada nas relações de gênero
(gender), na terminologia atua!), da música, da linguagem e à convicção de que o
pessoal precede a libertação social.
Creio que as motivações ideológicas, np sentido literal da palavra, foram
secundárias e se desenvolveram somente ao longo do tempo. Como alguém que
tinha uma consciência judaica bastante diluída, parece que a visão social teve
um papel central no conjunto das motivações. ideológicas, que conduziram a um
maior envolvimento e a um fortalecimento da minha relação com o movimento.
Como alguém sensível aos fenômenos de pobreza e miséria, e consciente de estar
à margem da sociedade circundante, a ideia socialista tinha um peso absolutamente maior do que a ideia nacional, a não ser que esta última fosse um meio
para alcançar o objetivo de uma sociedade mais justa e mais humana. A nosso
ver, naqueles dias, a ideia do kibutz se transformou em uma espécie de ponto
central e exclusivo da revolução nacional, cujo objetivo era transformar a situação
social dos judeus - segundo a teoria de Borochov* - e reincorporar os judeus à
história como uma nação entre as nações, como uma entidade política solidária
com o imperialismo das potências ocidentais.

Sobriedade?
O Machon Lemadrichei Chulz Laaretz*, ao qual cheguei com outros cinco membros do movimento do Brasil, no início de 1958, constituiu - visto a distância - um
período de sobriedade, no qual se desvaneceu o fervor revolucionário. Certo amadurecimento e o contato direto com a Jerusalém terrestre e o kibutz terreno influenciaram, sem dúvida, nosso estado de espírito. A realidade era, naturalmente, diferente
das imagens que havíamos criado durante nossa vivência de movimento no distante
país tropical do qual havíamos chegado. O contato com a realidade física e social do
país, ainda quando, em geral, ocorria por intermédio dos filtros de um marco organizado e protegido pelo Machon e pelo movimento,. teve seus efeitos.
Contatos diretos com jovens de nossa geração, nascidos no país, foram escassos e
em geral se davam em atividades organizadas. Os poucos dias que passamos no acampamento do Hanoar Haoved ilustraram o abismo que separava nossos dois mundos.
Essa sensação se repetia nos dias que passávamos no kibutz Erez,ao qual estávamos
destinados e no qual deveríamos passar nossas vidas e realizar nossas aspirações. Nos
poucos passeios que conseguíamos organizar, tive a oportunidade de passear algumas
vezes na Rua Dizengoff, em Tel Aviv. Ficava me perguntando por que temos de vir do
outro lado do oceano para fazer florescer o deserto quando tanta gente se aglomera nos
animados cafés de Tel Aviv. Por alguma razão, tinha uma sensação de que os membros
do kibutz Erez tinham a mesma dúvida em relação ao nosso grupo.
Os estudos, durante aquele ano, foram desafiadores. Nossos professores no
Machon, posteriormente figuras importantes nos meios acadêmicos, conseguiram
transmitir-nos conhecimentos da língua hebraica, de história judaica e da formação
do jovem Estado. Por outro lado, nosso encontro com o eslablishmenl do partido, da
Hisladrul (CCT), e, em certa medida, da lnuá - como o seminário ideológico que se
realizava em Beit Berl 127 - foram menos sedutores, e havia certa dissonância entre o
que ouvíamos e a realidade que nos circundava.
Apesar de a retórica oficial não ter mudado, "o secretário-geral da Hisladrul
ganha um salário inferior ao porteiro do edifício, porque tem um número maior de
filhos ... ", a situação social no país era, na realidade, diferente. O que posso me
lembrar, não ignorávamos o surgimento de novas elites e grupos de interesses que
se mantiveram graças a suas conexões partidárias, da Hisladrul (CCT) e outras.
Durante nosso período de hachshará*, num kibutz veterano no norte do país, tivemos
pela primeira vez contato com trabalhadores assalariados no kibulz (cuja moral de
trabalho não correspondia exatamente às nossas expectativas de pioneiros em potencial) e com jovens árabes das aldeias vizinhas que trabalhavam conosco na colheita e
que nos deram a conhecer, também pela primeira vez, as restrições impostas à população árabe em Israel, tema que não fazia parte do currículo do movimento.
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memória a 8erl Katznelson*, situado nos arredores de Kfar Saba. Lá se realizavam congressos,
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Também fomos expostos a outros fenômenos, como o cnaãnismo 12B, que, naqueles dias, ainda estava na moda. Era um fenômeno sem dúvida curioso, mas também
uma razão para olhar sob outro prisma o judaísmo da dispersão, nosso lugar de origem. Pressentíamos que o novo judeu - em linguagem de nossos dias - não era um
fenômeno tão perfeito e digno de imitação como imaginávamos e que o velho judeu
de nossos lugares não era um fenômeno tão anacrônico. Uma combinação de fatores
e experiências durante o ano que passamos em Israel transformaram, de uma maneira ou de outra - talvez por um instinto de autodefesa - a nossa percepção de nós
mesmos e do nosso meio ambiente imediato, no longínquo país tropical para onde
regressamos para educar outros, sempre com o espírito dos valores que seguíamos
acreditando, porém de uma maneira mais sóbria. Isso, naturalmente, teve consequências nas nossas atividades futuras e no movimento em geral.

Momentos de transformação
Recordo de maneira nebulosa o barracão de paredes de barro em uma fazenda a
dezenas de quilômetros da cidade serrana de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, no qual se realizou o Kinus Artzi (congresso anual) do movimento. Creio que a
convenção se realizou nos fins de 1961 ou inícios de 1962, no meio do meu mandato
como secretário nacional do movimento. Não guardo em minha memória detalhes dessa reunião, a não ser o seu objetivo, que se poderia definir como anulação dos decretos
do "Seminário da Lapa", isto é, modificação da orientação do movimento em relação a
estudos universitários e, segundo me parece, também a tomada de decisão com relação
ao fechamento da hachshará. No kinus se decidiu que cada membro do movimento era
autônomo na sua decisão dos temas a estudar quando ficasse independente das necessidades do coletivo ou dos projetos do movimento. Em outras palavras, o coletivo não
interferiria nas considerações do indivíduo, ainda que esperasse que este perseverasse
na sua devoção e entrega ao movimento e seus objetivos.
Refiro-me aos decretos do "Seminário da Lapa" de maneira figurativa e não
crítica. Entre essa primeira reunião realizada no bairro da Lapa, em São Paulo, e a
segunda no marco do kinus artzi, transcorreu uma década, durante a qual o mundo
e as circunstâncias se haviam modificado. Pelo visto, estávamos conscientes de que
as decisões que tomamos no kinus constituíam de certa maneira um fim de época.
O movimento já não seria o que foi: grupos de pioneiros organizados que partem
para Israel de forma periódica e a uma destinação predeterminada. Desvaneceu-se
a aspiração à proletarização. Com o passar do tempo, a proletarização 129 passou a
denominar-se profissionalização, o que muito provavelmente não foi somente uma
variação semântica. Parece que as resoluções adotadas na reunião refletiam, de qual128
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Movimento ideológico-cultural que floresceu nos anos de 1940 e 1950, com pretensões a criar
uma nova cultura hebraica em Israel em oposição às tradições e fundamentos culturais judaicos da
Diáspora. O cnaanismo buscou uma síntese entre a cultura dos povos que habitaram Canaã com a
cultura hebraica emergente na Israel moderna.
Veja apêndice: A posição do Movimento perante a proletarização.

quer maneira, a realidade dos primeiros anos da década de 1960, na qual se reduziu
drasticamente a capacidade de ampliação do movimento e a possibilidade de manter
um potencial de imigração organizado que fora outrora significativamente numérico.

A situação do Movimento no início dos anos de 1960
Há alguns meses, durante uma limpeza em bolsas antigas, minha mulher encontrou uma cópia amarelada de um relatório que escrevi em 30 de setembro de 1961.
Tratava-se de uma reunião da Hanagá Artzit* do movimento realizado nos dias 27 e
28 de setembro. Este era o único documento do movimento no Brasil que tenho comigo. Com a cautela necessária, pode-se inferir algumas indicações sobre a situação
do movimento naqueles dias.
Do ponto de vista de estatísticas frias, segundo o relatório, o movimento, com
suas cinco sedes (sni/im), não chegava a reunir em suas fileiras, no melhor dos casos,
m,ais que 500 membros (o relatório não contém números, com exceção de uma menção ao fato de que nas atividades do snif * Recife, no norte do Brasil, participavam
entre 30 a 36 chanichim *. O centro de gravidade do movimento transferiu-se, sem
dúvida, para o Rio de Janeiro, que passou a ser o snif mais dinâmico que reunia o
maior número de integrantes de todas as idades. São Paulo perde a sua primazia
numérica e, pelo visto, estava imerso numa crise do ponto de vista de seus recursos
humanos. Somente uma pequena parte dos grupos etários mais adultos estava envolvida nas atividades do snif, o que teve consequências negativas sobre os grupos mais
jovens. Os outros snifim contavam com um número bastante modesto de participantes em suas atividades e, em grande medida, eram dependentes do sheliach*, enviado
pelos snifim maiores.
Aparentemente, o nível de institucionalização do movimento era alto em proporção às "tropas" que possuía. A Hanagá Artzit* contava com dez membros, quatro
deles shlichim de Israel: dois dos shlichim eram membros de Bror Chail, do kibutz
Kfar Hachoresh - de origem húngara - e um sabra do kibutz Kiriat Anavim. Cada
um desses shlichim deixou sua marca no movimento, de acordo com sua personalidade, tendência e habilidades, tornando muito difícil descrever um padrão comum
de atuação e influência. É de se supor que os shlichim de Bror Chail sentiam-se, por
razões óbvias, mais em casa como enviados diretos do kibutz tnuati l30 . O processo de
"renovação do rosto" do movimento começou naqueles dias com a compra de uma
sede própria no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o movimento tinha instalações
que permitiam responder às necessidades da cultura e do lazer. Embora o relatório
assinale que a sede "tem as condições ideais para transformar-se numa verdadeira
'casa de juventude", ele adverte também para seus riscos: problemas de conteúdo,
pouca participação dos membros mais adultos, diluição ideológica nas condições de
conforto da nova sede. Resumindo, não se deveria permitir que as condições físicas
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O kibutz para o qual os pioneiros (chalutzim) do movimento se preparavam para viver depois de
fazerem aliá.

se transformassem na motivação principal da vinda de jovens ao movimento! Ainda
não se havia adquirido uma sede em São Paulo, porém;-ofoi alugada uma casa ampla
e mesmo elegante, um pouco afastada do coração do bairro judeu. Essa tendência
de melhoria das condições de vida dos sni/im se expressa também em atividades de
relações públicas, entre elas a organização de uma turnê de um coro famoso, na época, por algumas cidades do Brasil, com o objetivo de angariar fundos para a compra
de sedes pr6prias.
Segundo o relat6rio, houve tentativas, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre, de criar grupos de ex-membros do movimento a fim de aproximar aquelas
pessoas que haviam se dispersado. Não há indícios sobre os resultados dessa iniciativa, que pelo visto fazia parte da tentativa de romper a introversão reinante no
movimento. Neste período, registrou-se também uma atividade de relações exteriores:
membros do movimento participaram na Conferência da Juventude] udaica LatinoAmericana, em Montevidéu, e de suas reuniões preparat6rias. Paralelamente a elas,
foram realizados encontros com os movimentos dos países vizinhos. Ainda segundo
o relat6rio, estava programada uma série de eventos em nível nacional: machanot*,
passeios de alguns dias (chamados haflagot), seminários e o mês do movimento, que
seria celebrado em todas as cidades onde operavam sni/im. Da leitura do relat6rio
se depreende, por um lado, a impressão de que, apesar de suas limitações, o movimento era um corpo vivo e operativo e, por outro, uma carência de "drama". Não há
discussões de princípios, hesitação a respeito do caminho do movimento e nenhuma
insinuação sobre a reviravolta que ocorrerá dentro de alguns meses no Kinus Artzi
e do que eventualmente ocorreria no Brasil dentro de poucos anos. (Uma companheira mencionada no relat6rio teria que abandonar ilegalmente o Brasil, devido a
suas atividades contra o regime:: militar, e outra jovem ativa no movimento, que não é
mencionada no relat6rio, "desapareceria" nas mãos do mesmo regime.)

Transformações "com consciência tranquila"
Suponho que abordamos a transformação que ocorria na praxis do movimento
"sem peso de consciência". Esta nos parecia derivar da realidade existente, tendo
em conta as mudanças registradas na sociedade israelense, no kibutz e no mundo em
geral. As universidades, que até o fim da década de 1940 constituíam privilégio de
uma pequena minoria, se fizeram acessíveis ao público em geral, transformado-se em
mais uma das instituições da sociedade de massas. O sentimento de que a liberdade
individual tinha um valor igual ao da liberdade coletiva - que foi um dos alicerces da
revolução cultural dos anos de 1960, seguramente, infiltrou-se nos últimos bastiões
da cultura chalutziana (pioneira).
Aparentemente, a decisão de fechar a hachshara derivou das mesmas circunstâncias. A hachshara estava praticamente abandonada em razão do número decrescente
de candidatos que supostamente deveriam chegar a ela. A percepção de que o ano de
hachshara constitui um desperdício de tempo e recursos e que sua relação à realidade

em Israel era escassa já se havia consolidado algum tempo antes do Kinus Artzi.
Segundo me recordo, membros dos últimos garinim que passaram pela hachshara
eram da mesma opinião e concordavam com suas conclusões. Lembro-me vagamente
do ato de entrega das chaves ao agricultor, de origem japonesa, que cuidava do sítio.
Senti, naturalmente, que o ato constituía o fim de um fragmento de história: retorno a
terra aqui e agora, trabalho físico, comuna e proletarização. Apesar disto, e segundo
me lembro, meus colegas na direção do movimento, como eu, não tinham nenhuma
incerteza com relação a essa ação.

Conflitos geracionais
Nem sempre "transmitimos na mesma onda" dos diversos shlichim chegados de
Israel e não obrigatoriamente estávamos convencidos de que eles sabiam melhor do
que nós o que era necessário para o movimento no Brasil. Os shlichim eram naturalmente mais adultos, em sua maioria chefes de família, experientes e familiarizados
com a árdua realidade em Israel. Também tinham em geral qualificações gerenciais e
um bom senso a respeito de custo e utilidade, que nos era alheio. Sua atitude perante
o movimento e seus objetivos era, por razões óbvias, mais trivial e prática.
Nossa ocupação exagerada com a "doutrina" seguramente era vista pelos shlichim
como um fenômeno de ingenuidade juvenil. Alguns tentaram confrontar o problema,
outros se conformaram com esta "enfermidade de juventude que passava com o tempo". Consequentemente, é de se supor que éramos vistos pelos shlichim como demasiado esquerdistas para os tempos que corriam. Um dos shlichim, membro do kibutz EinGuev e leitor assíduo do Davar l31 , guardava e me transmitia cuidadosamente recortes
do jornal, muito populares nesta época, que criticavam fortemente a União Soviética.
Embora naqueles dias já tivéssemos pleno conhecimento das revelações sobre o regime
de Stalin, feitas durante o XX Congresso do Partido Comunista Soviético, ainda era
difícil desligar-se de uma vez do "encanto" da revolução comunista.
Retrospectivamente, tenho a impressão de que um conflito geracional me afastou
do movimento. Nos fins de 1962, demiti-me da Hanhaga Artzit do movimento após
a chegada de uma série de notícias, autênticas ou não, de que nossos líderes em BrorChail Ce na direção mundial do movimento) estavam fazendo tudo ao alcance deles
para que a absorção do nosso garin no kibutz Erez fracassasse. A agenda secreta
desses líderes - como nos parecia então - era trazer de novo membros do movimento
a Bror Chail. Por outro lado, estávamos conscientes das grandes dificuldades de
absorção no kibutz Erez, através da troca de cartas com companheiros do garin 132.
Minha simpatia pelo kibutz Erez não era, em linguagem diplomática, muito
entusiasta, levando em conta nossa breve experiência no kibutz, durante o Machon.
Apesar disso, estava convencido, por alguma razão, de que transporíamos as dificul131

132
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porta-voz dos trabalhadores e filiados da Histadrut (CGT).
O estabelecimento de garinim do movimento no kibutz Erez e a crise de absorção é o tema central
das memórias de David Raz (Dudu) nesta coletânea.

dades, influenciaríamos a vida do kibutz e tentaríamos criar algo próprio, que não necessariamente fosse uma compilação dos feitos de nossos predecessores mais adultos
no movimento. Sem que tenha havido uma relação direta com fatores objetivos, nos
parecia, naqueles dias, que nossos companheiros mais velhos não somente não se animavam para assistir-nos na concretização de nossas aspirações, mas também erguiam
um obstáculo em nosso caminho. Nestas circunstâncias, me senti libertado de minhas
obrigações com relação ao movimento e livre para decidir sobre a continuação de meu
caminho de maneira independente.
Particularismo e Universalismo
Não me recordo se em algum momento cheguei a crer que devíamos gerar a revolução no Brasil. Nossos vínculos e interesses pela realidade brasileira eram frágeis
e superficiais. Comecei a ler jornais ainda bem jovem. Naqueles dias, a imprensa - o
Estado de S. Paulo, em particular - dedicava as primeiras e últimas páginas a notícias
e comentários do grande mundo. Quem tinha tempo e paciência para ler as páginas
interiores, nas quais se informava sobre a política local? O que eram os discursos dos
políticos brasileiros, em sua maioria populistas de direita ou de esquerda, comparados
aos desenvolvimentos no conflito árabe-israelense, aGuerra Fria, aos acontecimentos
na Europa e nos países que lutavam contra o regime colonial ou contra autocratas
locais? Que se poderia encontrar nas manobras políticas do governador do Estado de
São Paulo comparadas à atuação de um Fidel Castro, lomo Kenyatta ou Nkrumah?
A propósito, a compra do Diário de Notícias, que se publicava no Rio de}aneiro
e chegava a São Paulo à noite, transformou-se quase em um ritual diário. Não por
curiosidade sobre o que se passava na capital do País, mas para ler a coluna diária do
comentarista internacional do jornal, Paulo de Castro. Posteriormente e por razões
profissionais, conheci dezenas de jornalistas em uma dezena de países, mas não me
lembro da maioria deles. Este comentarista do Diário de Notícias, "Cavaleiro do
Terceiro Mundo", que, segundo me recordo, era português de origem e certamente
abandonou Portugal durante o regime salazarista, transformou-se numa espécie de
guru na nossa maneira de olhar ao mundo. Não é necessário ressaltar qual fora
sua posição com respeito à cooperação britânica-franco-israelense na Campanha do
Sinai, em 1956. Confesso que, sob sua influência, me abstive de participar de um
grande passeio do movimento, que se realizou nos primeiros dias da operação.
Voltando ao tema, nossos laços com o povo brasileiro eram certamente superficiais e principalmente instrumentais e ocasionais. Não imagino que realmente sabíamos o que ocorria nos bairros pobres de nossa cidade sem mencionar as regiões
devastadas por secas e miséria. Ocasionalmente encontrava jovens judeus membros
do partido trotskista. De nossas conversas, entendi que a adesão deles a este partido
insignificante não era motivada por uma devoção à "revolução permanente ", mas por
uma sensação de que este era um marco mais apropriado para um adolescente judeu
de boa família do que outros partidos de esquerda.
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Na verdade, o período aqui relatado - um ano após o suicídio do ditador e
ex-presidente Getúlio Vargas e dois anos antes do golpe militar de 1964 - foi uma
época bastante descontraída. O ambiente, como me lembro, era bastante livre, partidos de esquerda, incluindo' o comunista, foram autorizados a funcionar abertamente,
jornais e livros de uma ampla diversidade política eram publicados e vendidos nas lojas. Apesar dos problemas econômicos é sociais, o Brasil desfrutou da prosperidade
econômica mundial dos anos de 1950 e 1960. Naquele ambiente não se despertaram
perguntas relacionadas ao envolvimento de membros do movimento em organizações
políticas ou sociais locais, como ocorreu no início dos anos de 1950 ou como ocorreria, em menor medida, depois do golpe militar dos anos de 1960.
Certamente o crescimento demográfico, sem precedentes, e a emigração do campo às cidades provocaram processos de urbanização acelerados que criaram cordões
de bairros pobres ao redor da metrópole. Por outro lado, floresceram os arranha-céus
e os novos bairros da cidade. São Paulo se transformou em uma das grandes megalópoles do mundo e em seus subúrbios se desenvolveram grandes parques industriais.
A vida cultural prosperava, e naqueles dias surgiam teatros nos diferentes bairros da
cidade. Concertos grátis da Orquestra Sinfônica de São Paulo faziam parte da rotina
dos fins de semana.
Como adeptos do marxismo, estávamos conscientes de que, por detrás da fachada otimista daqueles dias, vivíamos em um mundo de extrema injustiça. A ideologia
sionista socialista era, a meu ver, um meio para consertar o mundo, porém, deveríamos antes resolver os problemas do nosso pequeno mundo. Os problemas do mundo,
do Brasil, entre eles, estavam além de nossas possibilidades. Em nossa ingenuidade
juvenil, queríamos crer que nossa contribuição à solução dos problemas do mundo
viria da nova sociedade, em cuja conformação nós supostamente íriamos participar
de maneira ativa.

Educação intelectual e vivência
Não estou seguro de que o movimento tinha uma doutrina no campo educativo,
pelo menos até os fins dos anos de 1950, quando foram traduzidos e impressos
programas de acordo com as faixas etárias, aparentemente preparados em Israel. Os
programas teóricos parecem, com a distância do tempo, bastante superficiais, e não
tinham uma finalidade acadêmica. Em contraste, a educação vivencial que o movimento provia, através de suas variadas atividades, era eficaz na solidificação social
entre seus membros, no fortalecimento da identificação com os objetivos do movimento, na criação de um esprit de corps e no encorajamento da curiosidade intelectual.
Depois que foram preparados os programas teóricos, o conteúdo das atividades
educativas dependia em grande medida do gosto do madrich*, do secretário-geral do
snif ou do sheliach chegado de Israel ou de outra cidade do Brasil. Quando atuava
como sheliach no Rio de Janeiro, realizamos um seminário ideológico sobre o tema
do marxismo segundo a versão de Erich Fromm, pensador admirado, cujos livros

haviam sido publicados no Brasil naquela época. Sem entrar em detalhes sobre a
habilidade dos organizadores e conferencistas de penetrar nas obscuridades da teoria
marxista e de seus intérpretes contemporâneos, o seminário se realizou no auge do
verão, numa ilha balneáriê não distante do Rio de Janeiro.
A educação informal era, sem dúvida, muito mais bem-sucedida. Os passeios e
os acampamentos de verão permitiam um contato esporádico, porém direto, com a
natureza. As atividades culturais, que para muitos constituíam a primeira exposição
às artes cênicas, ainda que amadoras e de direção própria, as apresentações em atos
de memória e festas constituíam um instrumento eficaz na formação de uma consciência
do significado que o movimento pretendia marcar. A participação coletiva em concertos
e espetáculos artísticos abriu para muitos uma nova janela ao mundo das artes. A
cultura da leitura ou "cultura do livro" merece uma menção separada.

livros, leitura e todo o restante ao seu redor
Livros e leitura desempenhavam um papel central na maneira de ser daqueles
dias. Um livro debaixo do braço, mesmo que não pudesse ser lido em um ônibus,
transmitia um sentimento de segurança e afirmação de uma postura inteligente. Fazia
parte do estilo de vida, uma boa causa para conversas e discussões e uma oportunidade para frequentar bibliotecas públicas e livrarias.
Da literatura "canônica" do movimento na área do sionismo me lembro de
poucos títulos. Em geral, incluía alguns livretos publicados pelas instituições sionistas ou partidárias, traduzidos para o português, ou, no pior dos casos, para o
espanhol. Encabeçando a lista estava naturalmente Borochov e, a seguir, graças ao
"romantismo tolstoiano", vinha A. D. Gordon*. Berl Katzenelson* não figurava
entre meus favoritos e, pelo pouco que li ou escutei, seus escritos soavam demasiado
a Mapai 133 institucionalizado. Ao contrário, o livro de Theodor HerzI, O Estado
Judeu, que apareceu em edição portuguesa l34 , estava entre os que conservava na
minha biblioteca e que por vezes folheava e lia. Ficaram gravadas na minha memória algumas frases como: "Cada um é também completamente livre na sua fé ou
na sua incredulidade como na sua nacionalidade. E se acontece que fiéis de outra
confissão, membros de outra nacionalidade habitam também conosco, concederIhes-emos proteção honrosa e a igualdade de direitos" 135. Recordo-me que muitos
anos depois, em encontros com públicos africanos, costumava citar um fragmento do
livro, no qual Herzl anunciava que, após o estabelecimento do Estado judeu, nos
dedicaríamos a ajudar os povos da África.
Confesso que quando tentei ler os clássicos do marxismo não logrei penetrar no
fundo da matéria. Em compensação, consumia literatura popular marxista, traduzida naquela época para o português e espanhol, que, se não me falha a memória,
133
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se vendia em São Paulo na Livraria Proletária. Pode-se supor que essa livraria era
subsidiada por algum organismo ligado ao movimento comunista mundial. Podia-se
encontrar nela não somente interpretações populares do materialismo histórico, mas
também livros de Sun Yat Sen e outros líderes nacionalistas que lutavam contra o
ancien régime e contra países colonialistas.
Mas, acima de tudo, estavam em nossa bibliografia escritores da primeira metade
do século XX. Os americanos John Reed, Pearl Buck, Howard Fast, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Richard Wright. Os europeus Stefan Zweig, A.]. Cronin,
Berthold Brecht, Ignazio Si/one, Leon Tolstoy, Ilya Ehrenburg e Maxim Gorki. Os
latinos Garcia Lorca, Pablo Neruda, Jorge Amado e Érico Verissimo. E naturalmente os franceses Romain Rolland, Roger Martin du Gard,]. P. Sartre e Simone de
Beauvoir, os dois últimos quando o existencialismo penetrava aos poucos no Brasil e
despertava o interesse de poucos membros, mais exatamente de poucas companheiras
no movimento. Meu primeiro contato com o tema eu devo a duas companheiras, um
pouco mais velhas, que costumava acompanhar até suas casas depois de atividades
noturnas no movimento. Meus colegas não revelaram, segundo me recordo, interesse
pelo tema. Com uma das colegas tive a oportunidade de seguir conversando sobre o
assunto em Jerusalém, onde ela estudava no Machon Lemorim 136, paralelamente à
nossa estada no MacllOn Lemadrichim.
Não havia muita literatura judaica e as traduções para o português eram escassas. Apenas Shalom Asch e os volumes da História Judaica, de Simon Dubnov,
que, me parece, estavam traduzidos somente em espanhol. Em alguma oportunidade também nos chegou a tradução espanhola de Tevie o leiteiro, de Shalom
Aleichem.
Nossas leituras não eram sistemáticas e eram influenciadas pela moda do dia no
movimento. Paralelamente, eram bastante ecléticas, e incluíam livros apócrifos, como
Françoise Sagan e, respeitando as diferenças, livros do sovietólogo judeu e não em
especial sionista, Isaac Deutscher. Li com grande interesse o seu livro - antítese absoluta às concepções do movimento - O Judeu não judeu - e, como consequência, fiquei fascinado com a história pessoal daqueles judeus que irromperam fronteiras, que
viviam na linha divisória entre culturas, nações e períodos históricos. Homens que viviam em suas comunidades, mas não no seu seio, como Baruch Spinoza, Heinrich
Heine, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, Sigmund Freud, mais tarde Franz Kafka,
Albert Einstein, Walter Benjamin, Solomon Maimon. Naturalmente, não tinha
condições de 'absorver seus pensamentos, porém a trajetória pessoal de ruptura das
muralhas nacionais e culturais que os rodeavam era fascinante para um jovem de
minha geração, cujos núcleos. de identificação eram bastante amorfos.
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Relações Pessoais
Sem dúvida, o movimento foi muito bem-sucedido na criação de laços humanos.
Alguns compararam o que se passava no movimento a uma espécie de relações pessoais que se desenvolvem no marco de um grupo em um ciclo militar ou escolar, cujos
membros passaram a maioria de seus anos de estudos juntos. Tenho a impressão de
que o movimento combinava, e de certa maneira ultrapassava, essas duas situações.
As relações de amizade criadas no movimento eram especiais em seu gênero.
Amizades verdadeiras, carentes de interesses, de zelos ou de conflitos mesquinhos.
A sensação dominante era de lealdade ao grupo e aos seus valores, igualdade entre
os seus membros sem relação com o seu meio econômico ou social e uma disposição
permanente de ajuda mútua. Também encontramos nossos primeiros e últimos amores no movimento. Amizades e amores que resistiram ao teste do tempo. Passados
50 anos ou mais, as relações pessoais que estabelecemos neste período - e que não
se cortaram por razões geográficas ou outras - vivem e respiram. Sejam quais forem
as lamentações a respeito do caminho que tomamos como consequência de nossa
passagem pelo movimento, parece me que estamos todos de acordo em que ele foi um
reservatório de verdadeira amizade.

Das alturas da globalização
No verão de 1981, fui convidado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário
Internacional a um seminário destinado a representantes das Nações Unidas sobre
a nova ordem econômica internacional. Depois de um jantar solene, no qual ouvimos palavras de sabedoria dos altos funcionários do Banco e do Fundo, voltei ao
luxuoso apartamento que me puseram à. disposição na casa de hóspedes do Banco,
um alto edificio no centro de Washington. Depois que fui obrigado a decepcionar
meu vizinho de andar, representante do Lesoto, que veio averiguar se havia· em meu
apartamento alguma bebida alcoólica, me sentei para ler o Manifesto Comunista, de
Marx. Essa não era em absoluto uma manifestação silenciosa contra as instituições
financeiras do explorador capitalismo internacional ou contra a fortaleza da globalização, na linguagem de hoje, mas simplesmente uma leitura para a preparação de um
trabalho para um curso universitário sobre a Europa no século XIX.
Apesar da fascinante leitura desse texto, e também por seu estilo, uma reflexão
recorrente me molestava: o que pensariam de mim meus companheiros de movimento
se vissem essa cena surrealista. Esses pensamentos, em circunstâncias tão distantes de
nossas experiências juvenis, recordaram-me o quanto ainda estavam imbuídas em mim,
nas minhas reflexões e no meu comportamento, apesar do tempo transcorrido e do
contexto e das preocupações que haviam se modificado quase de extremo a extremo.
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