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professores jovens que haviam chegado do Bund) - Escola Popular Israelita Brasileira

Sholom Aleichem (adotavatécnicas modernas de ensino do Pestalose, mais tarde, quando

estudávamos técnicas de ensino dos madrichim adotávamos algumas dessas técnicas),

passava preocupações sociais, comoiídiche e com o Brasil. Umaescola pequena com 50

ou 60 alunos, como umafamília.

Depois fui para o Ginásio HebreuBrasileiro (o único de judeus no Rio). (Todas as

escolas era mistas).Muito grande, com muita mistura, vários tipos de judeus... Lá recebi

várias influências: um de meus amigos já com onze anos era comunista... à guerra já

havia começado... e nós fizemos "horta da vitória" na escola (hortinha para abastecimento

no tempo de guerra incentivada pelo governo) e um jornalzinho... tive uma professora de

história do partido comunista, clandestino... recebia influências politizadas.

E depois para o científico não judaico (porque não havia), uma escola privada, de

elite: Colégio Andreus [7] fim LA /início LBfI Nessa época, comecei a participar do

Dror, com15 anos.

icipações anteriores em organizações judaicas: no a da guerra, trabalhei na al
%

juvenil

'dq

Comité pró-vítimas da guerra(coletas), mas nada muito intenso.

fundacáo do Drorno Rio de Janeiro: Até que em minha casa apareceram dois rapazes do

Rio Grande do Sul: Efraim Bariach e Maurício Kora pai de Bariach era professor de

escola judaica em Porto Alegre (hebraísta), conhecido de meu pai, sua máe veio no

mesmo navio em que veio minha máe e meu irmáo(e naquela época, isso era um vínculo

forte). O jovem Bariach e seu amigo vieram hospedar-se em minha casa (por um mês),

porque queriam fundar o Dror no Rio (1947).

Em Porto Alegre já havia o Dror (fundado pelos argentinos). A missão desses

jovens era expandir o movimento. E eu, aos 15 anos, os acompanhava. Eu sabia o que era

o Drore conheciatodas as outras tendências políticas - morava em umacasapolitizada.

Em 1946, com a pressão mundial para a partilha da Palestina, o Rio de Janeiro era a

capital do Brasil e abrigava muita atividade sionista (Comitê pró-Palestina com judeus e

não-judeus) - o MAPAI queria a partilha, os árabes queriam tudo para eles, o Hashomer 



(mais esquerda) queria o estado bi-nacional,adireita Judaica queria a Palestina só para os

judeus... Euia aos encontros, meetings (a família todaia).[respirava política]
Rate t e : aBariach e Kerk fundaram um sa na Biblioteca Bialik (Bialik foi um poeta

hebraísta, os progressistas tinham outra biblioteca, a Sholem Aleichem) (organizaram

tudo, a maskirut, e depois foram embora) - todos os seus frequentadores eram do MAPAI,

simpatizantes do sionismo-socialista - instalada na Praça da República (em um sobrado,

sobre umalivraria de livros judaicos). Noinício era duas kivutzot: uma de jovens mais

velhos, e outra era a nossa, a dos mais novos que, entretanto, participavam da diretoria do

snif, porque precisava de gente (e eu era também uma espécie de fundador). O nome de

nossa kivutzá era "Palmach" (a tropa de elite da Haganá, da qual a Léa Rabin e o Rabin |

participaram).

Escolhemos esse nome, porque éramos a garotada "porra-louca", muito radicais.

botávamos para quebrar, nossa atitude era diferente da dos mais velhos. Nós tínhamos um

madrich, mas na maskirut éramos iguais. Nós, rapazes e moças: eu, o Abraan Moshek

Baunvol (o "Mosca", nascido na Polônia) [hoje é o chefe do Departamento Internacional

do Partido Socialista de Israel, o MARACH[?], meu amigo mais próximo, ex-colega do

ginásio, com grande poderde liderança... e outros ex-colegas do ginásio que havia ido

comigo para o Andreus...

Eu e o Mosca éramos (os mais novos) da maskirut. éramos muito ativos.

Nosso primeiro madrich, não agiientou nosso pique; passamosa ter um madrichá:

Marian Guenauer [hoje vive em Israel] (depois casou-se com o Bariach. com quemteve

alguns filhos, depois se separaram.) - era de uma família muito religiosa da Praça Onze,

quase um gueto judaico, e depois incorporou-se ao movimento.

Outra chaverá era a Hanna [psicóloga, saiu do Kibutz, vive em Israel] filha do

principal rabino ortodoxo do Rio de Janeiro.

A nossa kivutzá Palmach era a mais atuante e era composta por pessoas do meu

[antigo] círculo de amizades, trouxe muitos para o movimento: o Moisés Feldman (hoje

médico no Rio, seu pai não era sionista, mas era de esquerda, fabricava bonés

artesanalmente), minha prima... 



B“ISAOUSej9pvuin)SISAIUSOLIBA9PJOZMADSELVAטכונקטטו IM.5sorפק

019pSedueLIo8%0500שווןכונקטטו' 90טוטטטו] [6 50טט 5 [60019LUSquitטטשןטףטנ]

sou“oduia]ou1IsautOy"seorepníSe]09s3SeuOpn331q0s0]13]טנפOy[eqenass*YyoLIpeul

ה9 טפ 0808 ט]פוט] טוסט avznayeunJepuny |(טטנגט נט un

   

    

סקטק]חסט] 5 ץ| טוטו :טקטנסווטט סטט טנפ סןטט]וןןטו טנפןטסופ סווסס *(חפ

טס סנוחטו "ןטשונסט חסשנ) סטנו %ןטטו סט]סה סטט טאטופס סנוחטו יסקןהןסאטפ טז טאטפס BU

eyurueexedטעה 80נהה|ט(OUSOy|1ysnas19[vio101*טוקפפטנ] esedojuenbug*פטוןןטוט]
 

“8118vimnyequruieoligossiedsnowsoesednowruviedsepranpסטא טוגטט

טנטס גו סטפק סק טטופחטפס סק 019050É9OYUIZOSIIOBUPLURIDDUDAUODOUיסןטסטווגסשו

LULISARUOSO9[ednowogjua-חס5סטוסססנ ט טננכח8 טק טוסטֶפסטפססקט] ( anbos“(uu(8ק6]

סטט assIpeounurednau)serpugpiacideuo]e19990)asiadedsoT9yurueguaטנטס

9AJULOJSUIBYULIBUepperorjoenosnaanbe3aqeoeu1910qna9*aJUBoJauPyunelep

10953BuPABY[eqeaanb[98.151opvyo!|tyseunno3ayoodwazassausejae]esed1131uu

eLonbnaanbuod“ojsiAum“oqrodessedum[ovas]op[nsu9oorIejro1]osexedrednowop

Ipad(31103ן)גסנ* 8טשנ סטט טנפ טקטוט 0PIABI)[PeIS]opopeisgopovóepunyvpvoodoסןןחשו

eupf'PIJeev]onbopepranp1ououeeyunoguna“10.1Ou19.yuanaopuenb:SOANAIGO

“opuntuOp0aodJonbjenbouioosoguiseridoidseoo1eypegeaonbsoureyun

טוהטזְד טופףשנט ט טופו סק |“TeJOdsietuviaOSINISIpO-siend|OUIODSOULIDAIAO:?רחףוכ]

nopnfon0dosouunpol[ןפטנפ*IPOPBISHOWO)IBIOQR|O9IPopepissosouvuSOUIBAP]E1

“OUISIJEIDOSLSOJUB]SOLIRAR|E]OBUsonOUISALLLSOU

BIA

(GS)טס IRטנפןןטובטש

[

 

seossadsiru1ooIojey,*LSOBBUISvojemy, """ טנס טנח סטןטףטמ "סקטלןטטפנס

“(,OBUJOIGOJBJISIA פטא 500ןטחפנ סק *סנטפטוןגסוו 500 5סטוטהטנפסנ0 טנטסס פפפ9ק :סוןןטףטממ

"wssojunfJeossed,,“"wessedroniedsejoanbwenanbogusiedsnossiod)sepruarald

efersanimgepseuruawseumgpe“oro33uJonbyenh“"[essatajur10d] 918 טוטהט]פ0

SP19DUIALNOO9ABEPaed 8008806 ט טוסוטפפסנפט] סט *""סנטפטנוןהסוו UUIBU9J2OPMPIJLA 210

se3o3eu1ssepsejlodseeedsoule!05010ס₪1811ן:OeoSapepianesessouopeun4



 

 
VITopIuI

טק טunp(oloyojunsseoaigosvomoginuogsiAeunimssodonb/ךָד טטטש *טסוטסנפ\

נט]ט] סנןחש 105 פפפס טטופ] 1opodivaanb)-aquosajrpvão[ovas]tioonbos-piqes“poodoכ

80ןופסטסססנ0 8ספ0חזמ סןןחוגו805000LUISSIA!]SRUJUAWI0טק "סקטנטנ) [PIOJAIטנסףטוך

סןטהפ%ט סנוחטו -סקט]ט] 94180]כט] 8טט ךסלןחאן] 5010ןטושע 0 טשוס] סק tumelo“sordiouridבסטוט

508500apunvio(soquieapeo11odogóedioniedea)SoxasSoamuaapepjensiy

'8080₪10892000*)[

ט5001“orgog“(,Sredsnatutuasesesapejes,noonbzo4פשח 219)0.1199uOgטנופוטנונס

ou-¿SMepJossajoldafoy-unequira]sJJOMJ9ABYoopeseseuopepadsoy1anb1o¡neg

OBSluasomayueduioosossouapeseseusouieo1y“(sojuejiodurojnursou-owenuos

“SO911]OdSUL]LO)“OBIABAP)O[NEHORS*SOWEÍBIAOLIBUNUOSISSIPOBISEIO104

“"so3oÍasojueo

9P'SBANBIIDALSIPepIANESeWAQUIL]BIALH“O[NBgOBS5ןס00ק טגטנטפפטס ט דן 091391yטק

OLOJסחפ סנטסטנןטופוטו טוטטטוג [(saodajald)j0yoyorssepseuierBoldsosoureyulפק

““SOY|SASIBuISOuO9epipualdeesiooeunSpeaoe3mjurvseuodesourrarsnoquawouw

-OJI9JO9SIAJAYIOLAAJ9PI]IOPeoMpa“ossajoJdunouo)eloyonpeuOפוט9580

seotuo9]sesowassapuaideonbvied(1yonuryosnursum)Teuoreonpa*9ןטטסוסטכחקס5100

OLPUIUISSWNOjNedOBSLSOpeziuvõio107“8+6]wovíojuejiodTemoojuropepisuop

emueyunopepioe“epesedardojntuטנסpontoessee:[8h6]UIOANPOIJIUSISeloel

[o]Lv61apexjoa10dopepunj]oeSepunyenssodeajue]seqna9sa.19oryou101d]O

*J0Z3NAD]SENPapWLIpeuisotriosozossy-(onourf

9pOryouOpe3oApenowafoy“januesOp0y]IJ)pnuie¡eAOL.IeJAOelaomnoo9(vna

SOU9AIA“OISPU(OY)AJEfO119Q[YO10]WIYOURYOSNOWIPLUN-SPILIOSEpeoe1sopsreu

Se!|Jue]se“eorepníe19e.100]S1.18פסט סט סגנחס סטוסנןאס טק 'פסטקוס סט יספטסטוט] ןטסס] טק

TIAP900108AP*IMOIPןטטנ> פכנטו “nyisouonbadso“wu1jos)apeo“sopepiane(ןפןנקטשו

טוסט כ 510 יפסק₪00 טאטס]] וס טשוח ט]סספס סח 50ט-טןקסס 0 050080 טנטה sessou



ןסק ט 0]ס סןוטסוטוסןטסססנ ט סט5ןכס *(ןטשופונס

סנוחטו *סןזטסף סטו-חססנטטו סנוחשו סןטפטנטקטח]סנ6 חפשנ) SIBUIOY|IY סןסא סאפ] פק ]19 ¿OJA!]O

(ogolD) טנזטט ט טונסנ8ןה טק סטפטטננס] ןטוסטפןפואס “oduaajanbep[emoojojuioro!unop

paejadopey1pasan3nyodwasauunjoaS)ooueuonas“(ojou18907apta3e.0939]ogu

APOUISAOSO-saBuajesojadepednooeSue1yeunonouauI[esopIesade“siodap טפו\

BISIUNTUOSIS-NOUJO|*eámgeexed103aexsiroedeoanbiod“Jerpunjyenano)yeuטוט

Bpatesonb949יסטטועהו טאט]ט] 'סטטנפ[ט סחמolouosou*טופ]ןטטסוסטטנסנטו טאטנמסנסט

ejstuetuny]סטטפןטקה* opvomitooonodtmogsiAeunopueaosuooas-noedossiodapנח

סק 9[9 195 *סקטננס0]] טנפו]וסטס טט טנופט]נ6 טננסה "ןטוכטחשו [10 סקטפטס טוסס טשוח saJueיטזקח|

*Sdno]sa],SsnJl31goseooa1qosedadexounide29['SSNJISIC]Nopuajop“ounsapuejo

סקטטנפ 080]ס0ן8חשו - חפהסנפ50 ט טוןטנפסומ סק "טסהסופה “sgoue1y10311989unטופוןטוסספ

10]puejOyULBLIOY)¿101OP[BI9UMSIXOe1]q1qe“ajuatuio1ta3sod “9s-nouJo]anb“puejoy

UIBUIOyY9pyoiiWDUBafOpsaun|0ssoחד טוגטט סףטטפ סק 0זסןנחטקץ *2נסְרְו

Sema]

'soue9]“C]sorOgssoIdxoessoeaesnelno

DReoSaoogula|eto“esodaeusoturarõoIduioanbogssaidxoטס 0880 שט

-OpUNtUAPOBSIABuunepo]Istuaeyunsiod*eoneuSeldeonodoeSeunmnopeumoseo

OÉN“EJSIUBLUnY/1121931]/OBSeuo]euntoque)10]“oood9STOJORBUOIJO

"20mop[oy|n3101109]ajJUSUIRJUAJOLASIBUUPARÍUEponbeexo>וסט2

é'BZIMADטפפסטe¿SOJUO)PABXTARSOUAMDOrdOpo.tunוס טקסנ סוחט *ןוטסנטה “e10yטוסס

eSOUIRABÍuep-OtusioJayoexedojade.ossouOpuape“suanols3959dpeprioedeo

essoueuouIssiuerodu![סנטסןכסנפטtun)Ode1q9yW>-fórIs]apsooóueoaseJuep-

“(ey¡9Asretu*ezaJ199oyua]ozuטטונע*eBUSLYSvin10dsepep)vigoSepad-

:opsejnevipusorduiooanborvuimasouvipoSOUIBABSSOSnooefSSAOUNIZY

BuyטLuo)as-noseosiodap]OjpeÍOBSapSALSPI]SOPUN“ayoreyNurÍudgOpeseo

eunodIjBOSOJA]0)uneseoeuumvprosopepadsoySOUIt91]“ojnedOBSUk

 



Portanto não líamos apenas leituras políticas. Lemos Borochov (o primeiro a

elaborar a fusão do sionismo com o socialismo científico marxista), um dos pais do

Paolei Sion... estudávamos esses autores e discutíamos suas obras... (tenho até hoje um

livro do Borochov, emiídiche, do meupai).

Não era só porra-louquice, havia todo umtrabalho de formação. Havia sim um

idealismo da juventude , a rebeldia com causa, mas havia também um fundamento

intelectual, espiritual, existencial, anti-burguês (no sentido de buscar um novo estilo de

vida, uma vida nova), muita força.

O Dror foi decisivo [na vida de seus participantes]. Todas as pessoas que

participaram do movimento, estejam ou não emIsrael, sofreram uma influência decisiva

do Dror em sua formação intelectual .

A primeira experiência nesse sentido foi esse seminário em São Paulo (uma

semana ou 10 dias). A partir deles, estabeleceram-se vínculos... alguns namoros... Fomos

a Santos, onde já existia umsnif...

(tenho uma foto nossa em Santos)... E passamos a nos corresponder porcartas (uma coisa

lindíssima que os jovens de hoje não fazem mais), rapazes para moças e vice-versa (tenho

caixas enormes de cartas trocadas primeiro com uma namorada e depois com outra).Uma

experiência inesquecível.

atividades ao ar livre: campestres, scauticas. Como em tudo, também aí eu tinha uma

grande participação (as coisas estavam muito próximas de mim e até do meu pai).

Precisávamos arrumar um lugar para as nossas machanot (as machanot faziam parte do

movimento, da ideologia, porque era o início da preparação para avida aoarlivre, sair da

cidade, viver no campo, tornar-se um povo igual aos outros: que trabalha, luta e faz

exército), como eu era da maskirut, eu visitava fazendas com os companheiros mais

velhos para escolher alguma (levando em conta condições de hospedagem, distância,

transportes, etc.)... até que encontramos um senhor muito rico, que sem sabermos 
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trabalho era duro para nós, os últimos a dormire os primeiros a acordar sobretudo com os

pequenos.

O dia era ocupado com sichchot, jogos, canções. Começávamos com 0

hasteamento das bandeiras de Israel, do Dror e do Brasil, os hinos...

o Brasil: todo o conflito dos progressistas e dos sionistas girava em torno do

aquiísmoe do laísmo - os primeiros diziam que se os judeus viviam (aqui) no Brasil, não

podiam esquecer a realidade brasileira, os laístas estavam preocupados coma realidade

da Palestina (lá), inclusive os socialistas. O Dror, por influência de São Paulo (os mais

politizados da Maskirut), não se afastou da realidade brasileira - então nos aproximamos

do Partido Socialista Brasileiro daquela época (não-marxista, o marxismo estava todo

dentro do PC)... [descreve o PS, componentes etc.]. Por decisão de um Kinus, decidimos

que não íamos ficar alheios à realidade brasileira, apoiamos então o Partido Socialista -

que era muito pequeno, nem tinha juventude, nenhuma expressão [JP: era muito elitista

com um discurso intelectual incompreensível aos operários]. Nosso apoio se restringia às

eleições, porque a vida política socialista no Brasil era muito restrita.[JP: no meu tempo

apoiávamos o PS, mas sabíamos que era um pouco inútil] AD: no meu tempo não. O

Dror representou uma abertura política, literária, intelectual muito grande... havia uma

ligação mais espiritual que política com [quemtivesse idéias socialistas].

fim fita2/início f3LA

Costumávamos fazer exercício de jugamento (com juiz, advogado, promotor,

jurados) sobre temas (ex. ativista terrorista) - condenávamos totalmente o terrorismo.

Defendíamos a Haganá, a auto-defesa (que gerou o exército de Israel) - [obs: na época

dessa entrevista o Rabin já havia sido assassinado por um judeu fanático] - e

apreciávamos sua tropa de choque, a "Palmach", o nome de nossa kivutzá.

Outra de nossas atividades (da minha entusiasmada kivutzá), era falar em

comemoracóes judaicas em várias partes e comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro e

Niterói... famos em grupopara animare dançar... tudo muito intenso... 



 

Com 15 anoseu já tinha a chave de casa (meu irmão mais velho não tinha), ia
para reuniões e chegava à uma da manhã...

cinema: íamos, mas não muito, o cinema não era algo muito revolucionário (só depois é
que ficou sendo), eu me interessava por cinema, mas isso era raro no movimento.
música: apreciávamos música clássica porque tínhamosessa vertente intelectualizada.

Era umavida de movimento muito intensa.

Nós, no Rio, pelo menos eu e alguns outros, nos antecipamos à "Lapa" - por isso
que esta reunião não teve tanta importância... - quando eu cursava o segundo científico
em 1948 de manhã, à tarde eu me dirigia à uma oficina de automóveis, porque nós,
individualmente já tentávamos ter uma profissão... então meu pai conseguiu com alguns
amigos seus que eu pudesse trabalhar em uma oficina da Chevrolet, no bairro de São
Cristóvão, e mexer com mecânica de automóveis. sem ganhar porisso (o dono sabia de

meus objetivos, não aprovava muito minha dedicação ao trabalho braçal, cheio de graxa,

ele era sionista geral). Depois trabalhei na oficina de tratores deles 6 depois ingressei no

curso de mecanização agrícola (de extensão na Universidade Rural do Rio de Janeiro) que

era bemafastado dacidade, eu e outros rapazes... conforme havíamos acertado no Rio de

Janeiro. (muita convicção para me deslocar de um lugar para outro, chegava emcasa à

noite e logo após ia para as reuniões do movimento. Abandonei nessa época a escola e

tornei-me militante integral do movimento.

A "Lapa" apenas serviu como oficialização de uma posição, colocando os

indecisos contra a parede, mas eu e outros já tínhamos começado nossa

"profissionalizagáo".

Tínhamos uma caixinha comum, em que colocávamoso dinheiro que ganhávamos

e boa parte de nossa mesada. Antes o esquema era mais formal. depois da reuniáo da

Lapa, a caixa comumtornou-se mais oficial e organizada.

Meu pai estava de acordo comigo, meus pais não apresentavam nenhuma

resistência.
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escrever, eu me soltei e comecei a me ligar ao mundo, a cultura nessa época estava

desabrochando, francesa, americana...) O kibutz Ein Dorot era de certa forma uma

vivência oposta à que tínhamos na cidade, onde estávamos em contato constante com

cinemase teatros. Lá as pessoas estavam muito fechadase o coletivo, como sempre, mais

burro que os indivíduos.

prostituição: um tema muito discutido. Eramos adolescentes e a prostituição era a solução

sexual para os adolescentes com um agravante no nosso caso, pois, no Rio de Janeiro, os

garotos judeus conviviam com a prostituição no bairro, ao lado de suas casas, era uma

realidade muito presente (não no meucaso, porque eu não morava na Praça Onze). Mas

na época um rapaz de 15/16 anos não podia ter relações com a namorada (como hoje é

normal), naquela época era impensável embora alguns avançassem nesses

relacionamentos (sem chegar às relações sexuais)... então a prostituição era um problema

e nós como socialistas tínhamos de discutir isso: na prostituição se estava "comprando o

corpo de alguém" e isso era muito discutido, pois era um grupo muito sério. A posição do

movimento era contra isso

e contra todas as outras formas burguesas, como maquiagens, salto alto, gravata,

danças burguesas (a gente patrulhava muito... danças só as coletivas).

Os rapazes frequentavam as prostitutas, porque isso era inevitável. Eutinha 15/16

anos, e nesse período era inevitável para um garoto ter uma experiência sexual [com

prostitutas)... embora eu tivesse uma namorada com a qual eu mantinha relações

"avançadas" (era impensável transar com a namorada naquela época). Acho que entre a

geração mais velhas talvez sim (na minha faixa etária não), no kibutz hachshará com

certeza sim...

Na hachshará havia casos de casais casados e aprovados pelas famílias, não de

pessoas "juntas".

Discutíamos o amorlivre, mas era um projeto para as condições ideais que era

Israel, enquanto não estivéssemoslá, não era possível.

Os pais visitavam a hachshará... com toda a luta anti-burguesa... havia [de

contrapeso] a família judaica que pesava em muitos casos (emoutros casos a família não 
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mulher: o feminismo judaico sionista começou no fim do século passado, entre os judeus

politizados (pelo Bund, o comunismo, o sionismo) a mulher já estava preparada para

exercer um papel... então a questão da emancipação feminina no movimentojá era uma

herança... é por isso que em Israel foi possível a figura da Golda Meir, lá as mulheres já

trabalhavam e lutavamao lado dos homens,Israel foi umdos primeiros países a ter corpo

feminino no exército.

a madichá era respeitada do mesmo jeito que o madrich. A igualdade entre

| rapazes e moças já era para nós um fato consumado, não havia o quê discutir (discordar)

| sobre a participação feminina.

|

família: falávamos sobre as famílias no kibutz, a educagáo do kibutz - sobre isso, tivemos

doutrinações: "a criança vive melhor na casa das crianças que com os pais", "a família

passa as neuroses às crianças”... estávamos sendo preparados para a vida no kibutz e,

naquela época o casal ficava separado das crianças - debatíamos isso e achávamos que

esse sistema era o correto (eventualmente aparecia uma voz dissonante, mas sem muito

peso)

identidade nacional: era uma questão tranquila para nós: sabíamos que éramos judeus e

estávamos convictos sobretudo, porque sabíamos que estávamos vivendo um momentode

ouro: o fim da guerra e a luta pela consolidação do Estado de Israel. Não havia comoter

dúvidas.(Tínhamos um compromisso de sermos solidários com os socialistas brasileiros.)

fim LA/ início LBf3

idéia do chalutz: alguém capaz de trabalhar com as mãos, lutar, defender, e ao mesmo

tempo capaz de ter uma vida intelectual - em Israel. Sabíamos que estávamos no

caminho.

Tínhamos palavras de ordem que demonstram o caráter extremamente sofisticado

e intelectual das idéias que recebemos: 
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aceitava as idéias de Borochov, de que aterra deve desempenhar um papel fundamental e
tem, portanto que ser pensada como umlocal de realização. Gordon sempre aparecia nas

figuras como um velhinho de barba, um tipo Tolstoiano (Tolstoi também tinha essas

posições).]

Enfim, intelectualmente, ser do Drortrazia uma riqueza extraordinária.

[Dines propõe uma reunião de pessoas desta geração para tomar chá, porque um ao lado

do outro, pode haver um brain storm a partir de alguns temas, que pode espicaçar a

memória. Um lembra o outro. [JP: As sensações são diferentes de uma pessoa para outra:

as pessoas têm visões diferentes de uma mesma realidade.]]

[opiniáo sobre a entrevista:] Para mim essa entrevista é uma forma de revivere

me realimentar, porque eu acho que na nossa vida a gente procura fazer um percurso

único e na medida em que vocé se lembra do início do percurso, vocé se reorienta em

função dele.

idéia de família no movimento: em função das concepções de amorlivre, a idéia de

 

família projetada para o futuro era inteiramente aberta (com possibilidade de separação,

divórcio etc.). No meucaso, bastante raro, meus pais haviamse separado em 1939, foi

um dos maiores traumas de minha vida (mais tarde eles voltaram), então era uma

experiência que eu conhecia de perto, mas mesmo assimeuera a favor [da possibilidade

de separação do casal].

O movimento era 'pra frentex' em tudo (o Hashomer tambémera nesse sentido).

porque a vida no kibutz pretendia revolucionaras relações sociais, familiares e pessoais.

O casal seria monogámico, mas duraria enquanto durasse o amor.

Comrelagáo a esse tema também fazíamos brincadeiras: quando uma mogadizia

que já estava namorando respondíamos, como parte da cantada: "o amoré livre. vamos

emfrente". Nas sichchot e nos seminários, entretanto, esses assuntos eram levados muito

à sério.(em São Paulo, um grupo mais denso, houve casos de amor6 paixões...)
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bebidas, não era problema, tomávamos nossa cachacinha no frio das

machanot, mas não éramos bêbados; tomávamos um chope depois de uma reunião, como

se tomava um todd, não havia a "cultura de beber", não me lembro de ver ninguém do

movimento bêbado e nem de uma postura "oficial" do Dror contra a bebida, os judeus

europeus sempre foram a favor de um "snaps" (umaperitivo), na sinagoga há brindes em

jejum.

bailes, carnaval, nunca, era "carnal, vulgar”. Alimentávamos o folclore

(geral, judaico, brasileiro), mas carnaval náo era folclore (embora no Rio de Janeiro o

carnaval fosse bastante popular)... o movimento era contra os bailes por serem uma coisa

burguesa, "se é para haver contato carnal, entáo vai para a cama direto", entáo o baile náo

se justifica.[JP: eu me lembro de um madrich explicando porque o movimento era contra

baile: "se você quer pegar uma mulhere levá-la para cama, tudo bem muito bonito. o que

não tem cabimento é serhipócrita - a sociedade burguesa é hipócrita, os sujeitos ficam se

roçando, simulando umato sexual e não assumem.) Era essa a justificativa para não se

dançar. Alémdisso, o baile era visto como uma perda de tempo, nada a ver com a festa

chalutziana, porque ela tambémnão era só dança, era dança, canto, discurso, convivência

(o baile não é convivência...). Nós tínhamos grandesfestas.

praia era "perda de tempo".prata

relações com jovens de fora do movimento: eu não. Naquele período eu estudei num

colégio não judeu e mesmo assim não. Meu grupinhojudeuna escola se isolava e eu não

tinha nenhum amigo não judeu.

Namorar pessoas de fora do movimento, nem pensa, a não ser que o objetivo fosse

proselitismo, como uma tarefa. Eu me lembro que ao prestarmos contas do nossotrabalho

de proselitismo dizíamos em reunião: "vai haver umafesta no ------ , nós vamoslá e se for

o caso dançamos com as moças para [cooptá-las]", no Rio de Janeiro. o trabalho de

proselitismo era muito bem organizado comtarefas distribuídas (aí valia até ir a bailes.

para conseguir adeptos, nãopara entrar nafarra). 
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ficávamosentre as classes altas e as médias em termos de comportamentosliberais entre
Os sexos. Nateoria, éramos mais avançados até que as classesaltas.

Os outros jovens judeus de fora do movimento eram vistos como potenciais alvos de
nossa ação; fazia parte de nossa ideologia pensar que "toda pessoa é recuperável", isso
relaciona-se à idéia socialista de que o homem tem de ser redimido, tem de ter
oportunidades, portanto não havia exclusão.

a comunidade judaica era muito mais avançada do que é hoje. Não possuía clubes como

os de hoje, mas tinha instituições culturais muito sólidas. Entretanto, a vida na/da

comunidade judaica na Diáspora era vista só como uma passagem [nossos olhos estavam

voltados paraIsrael).

fim £3/in.f£4LA

sentiu discriminação por ser judeu? Não após a II Guerra, porque as pessoas mais cultas

passaram a conhecero que havia acontecido comos judeus. Masantes do tempo do Dror,

em minha infância, vivi episódios marcantes de anti-semitismo, na rua... Na época do

Dror falávamos sobre o anti-semitismo em geral, mas naquele momento não havia

manifestações de anti-semitismo no Brasil justamente pelo clima democrático e liberal do

pós-guerra.

divisão de tarefas por sexo no movimento eram poucas. As meninas na machané não

montavam guarda e não iam para a "vanguarda", ajudar a preparar a infra-estrutura do

acampamento... Mas fora disso não havia diferença. Falavam, discursavam. tinham

responsabilidades iguais aos rapazes, participavam tambémda direção(no Rio de Janeiro.

a Marian Guenauer e a Hanna Tziknovsky eram figuras importantíssimas líderes) nas

atividades educacionais e físicas tambémhavia igualdade.

Mantínhamos apenas um comportamento "burguês" que eralevar as moças tarde

da noite para casa após as reuniões, era um certo cavalheirismo. porque não havia

praticamente problemade segurança. 



não usávamos expressões tais como moça de família ou rapaz respeitador, mas "galinha"
sim: era dagíria carioca, era usada sempre em conversinhas em voz baixa (até para falar
sobre meninas do movimento): dizia-se da garota que namorava vários rapazes, e
eventualmente até algumas que se deixavamavançar nas relações amorosas que nuncase

consumavam, pelo menos que eu soubesse, galinha era a garota mais fácil. e isso surgia
numa conversa de homens, mas nunca chegava a ser mencionado numa reunião, nem
pensar, porque isso seria uma discriminação, uma desqualificação, fazia apenas parte do
trato coloquial (não me lembro de nenhuma situação, mas falar de alguém assim era
possível). Entretanto se uma moçatinha intimidades com um namorado fixo, ela não seria
considerada galinha (pois galinha era a que trocava com frequência). Todos nós éramos
"de família”, mesmo pequeno-burgueses, mesmode pais separados comoeu.

expectativas de comportamento: tomar iniciativa de um flerte ou namoro: atuávamos
dentro das convenções da época, era o usual (era da época, aprendia-se no cinema: a
grande escola de exteriorização de comportamentos íntimos de toda uma geração, fomos
informados pelo cinema - o beijar na boca era a coisa máxima, ditada pelo cinema,

[imitávamosatitudes e padrões do cinema americano]).

diferente da geração dos pais em que não havia igualdade entre os sexos, minha mãe

carregava a casa nas costas (também porque ela era perfeccionista). No movimento os

rapazes lavavam a louça, mas eu emcasa não fazia (também, porque não tinha tempo). O

rodízio de lavar pratos e panelas era obrigatório para nós (as únicas gozações que

ouvíamos vinham das mães que visitavam os acampamentos. porque em casa os rapazes

não faziam esse tipo de serviço).

noviver quase nada éramos diferentes do Hashomer(também dançavame acampavam...)

andar de mãos dadas, na época já significava um compromisso, ocorria à noite, no

cinema, não era um comportamento usual. O movimento não era assexuado, pelo 



contrário, a aproximação dos sexos se fazia de uma forma muito mais natural: havia

possibilidades de namoro dentro do grupo, pois havia uma convivência. As relações não

eram erotizadas (só um pouco, dentro dos limites daquela época); as meninas andavamde

short, como emIsrael e os rapazes comentavamentre si as pernas mais bonitas (não havia

como hoje esse cultivo do corpo), as próprias meninas comentavam sobre as pernas

bonitas.

Todas as minhas namoradas daquela época e de um período imediatamente

posterior foram do Dror.

não falávamos sobre homossexualismo, porque não havia (levei um susto ao ver

homossexuais judeus em Israel). Havia um que se definiu depois de adulto, e só

soubemos muito recentemente.

transgressões não havia, quem não se enquadrava acabava saindo logo. Não me lembro de

nenhuma, nem de punições ou expulsões. Pedagogicamente nós éramos muito avançados

e pequenos desvios (furtinhos por exemplo) deveriam ser "compreendidos" [e corrigidos].

a psicanálise não era tão difundida na época, mas nós sabíamos quemera Freud, não eram

discussões profundas (no Brasil, a psiquiatria era mais conhecida, mas a psicanálise era

muito pouco), mas conhecíamos algumas de suas idéias (até discutidas em seminários...

"o inconsciente" etc.)

expectativas: Israel seria o paraíso, o idílio, o perfeito, era o que eu queria para mim.

Trabalho, luta, esforços não seriam sacrifícios, mas oportunidades de crescer e se redimir

através disso, uma vida dura que seria recompensada comsatisfação.

constituir família no futuro? sim, todo mundo queria se casar e ter filhos. A

maioria de nós do Dror se casava muito cedo, aos 20 anos, porque com o esquema de

hachshará e kibutz, muitos dos problemas [econômico, de realização...) estavam

resolvidos e não era preciso adiar o casamento. Na hachshará já admitia-se os casais e

podiamter quartos [oucasinhas separadas]. 
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E eu estava em um momento de adolescência tardia, aos 17/18 anos, e tinha um
ímpeto muito grande. O recolhimento e a vida no campo são enriquecedores, porque te
permitem ver o resto do mundo à distância, e avalia e pensa... Nesse momento eu
comecei a entender umasérie de coisas, porque até então eu havia sido endoutrinado, no
sentido de empolgado pela idéia (não manipulado), mas empolgado...

Fiquei na Hachshará uns 6 meses.

Minhasaída foi suave. Saí a pedido do meu pai que precisou a ir para Israel (à

 

trabalho, para a reunião do Comité de Ação Sionista), ficando fora por quase um mês, 6
me pediu e ao Dror para ocuparseu lugar no escritório do 118185 [?] e do Join [2]. Recebi
esse "privilégio" de podersair da Hachshará (fui autorizado a sair, o que era raro). Fiquei
no escritório do meu pai por mais tempo que o esperado, porque ele assumiu outros
compromissos. Nesse meio tempo, que aprofundei meus estudos sobre cinema que eu
havia iniciado na Hachshará. Unido a mais um amigo ex-drorista fiquei estudando cinema
nos livros... Percebi que meunegócioera o cinema!

Portanto não houve uma ruptura. As coisas foram acontecendo até que eu me dei
conta de que não estava mais com cabeça para voltar para o movimento oufazeraliá... já
não tinha mais esses projetos. Eu também já estava escrevendo num jornal israelita no

Rio comocrítico de cinema.

Acho que me chamaram para voltar (não me lembro bem), mas acho que
compreenderam que eu estava me desgarrando e houve de parte a parte um
[distanciamento] - em 1951. Eu simplesmente comecei a não escrever mais para os
companheiros e eles foram sentindo... não houve uma cartaoficial de "demissão", depois
que meupai voltou eu continuei no Rio, minha roupa ficoulá... (tudo o que eu fazia, me

pai aceitava; isso me deu muita responsabilidade e me permitiu minha hagshamá atzmit

mesmo, porque eu pude decidir tudo sozinho, entrei no Dror porque eu quis, saí porque

quis). Mas não lembro muito bemdessa passagem em minhavida.

Em 1952, eu já era jornalista profissional.(durou uns dois anos esse processo de

profissionalização até eu ingressarnojornalismo).



Não deu para continuar mantendo amizade com o pessoal do Dror, apenas com

aquele meu amigo (Chatovsky[?]) que tambémhaviasaído do Drore gostava de cinema.

 

Israel: fui para Israel 10 anos depois, como jornalista. Então fui ao kibutz e foi ótimo...

encontrei algumas pessoas lá... não me cobraram, nem nada... pude dormir lá e me

trataram bem... Também não posso explicar porque foi tudo tão bem já que para outras

pessoas a saída do Drorfoi traumática...

Minhaentrada foi suave porque não havia Dror... e a saída também foi suave, mas

preciso me lembrar disso com mais detalhes, talvez com a ajuda de outras pessoas...

[ficoude perguntar para outros].

balanço de minha participação no movimento: Foi a coisa mais importante que aconteceu

em minha vida. [uma delas]:o Dror e muitos anos depois a psicanálise, que foi

praticamente um reforço e uma volta aos ideais, retorno às raízes intelectuais e de

sensibilidade (porque houve um período em que eu me perdi deixando-melevar pela luta

pela vida, pelos desafios da profissão), com a análise (com uma psicóloga judia, uns 20

anos depois [?]), pude rever muita coisa. Se há coisas importantes na minha vida e há

muitas, estas, em matéria de auto-realização foram muito marcantes (depois essas

oportunidades de auto-realização passam a ocorrer em todos os dias na vida, como

desafiar o patrãoetc., mas o Drore a análise foram dois marcos e há uma relação entre os

dois).

A análise pode reforçar meus ideais e posições (comecei a fazer no período em

que queria sair do Jornal do Brasil, porque eu nãotinha nada a ver com aquilo e depois

houve um acontecimento dramático...). Ela foi umretornoao ideal, à pureza, à optar por

caminhos difíceis e não os mais fáceis...

7: Você disse que eu deveria avaliar a importância do Dror especialmente entre as|

pessoas que ficaram aqui no Brasil, por quê?] Porque os que foram para lá estavam

cumprindo oideal do Dror, mesmoos que saíram do kibutz o cumpriam pela metade, Nós

aqui ficamos com a bagagem intelectual, com a sensibilidade do Dror, com a visão
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