
FTOM -com -AFIaAS”

ALECRE — TITRÊS ANOS DE SHELICHUT EM PORTO

Davi lindholz

A primeira parte deste artigo estavas escrita e eu

estava justamente relendo o editorial dos “Ecos” de Dezembro

de 64, que diz:

"ECOS אפ 8 É DEDICADO A DAVI, SUELT, MICHAEL E

ILAN UTNDROLZ QUE, APÓS TRÊS ANOS DE TRABALHO,

VOLTAM A ISRAEL. JUNTOS FORTALECERAM E FIZERAR

CRESCER A CONSCIÊNCIA JUDAICA E O VALOR DO
FOLCLORE EM PORTO ALEGRE. SEU TRABALHO FICA

PRESENTE EM NOSSA COMUNIDADE, ATRAVÉS DE TUDO

QUE CONSTRUÍRAM. AGORA, RESTA A NÓS, FAZER

CRESCER E MANTER O QUE HOJE EXISTE.”
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Em vesperas de nossa volta a Israel Cecidi escrever de
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novo à comunidade. Desta vez não para me despedir, mas para
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agoa e a tristeza com

Brasil, Talvez nuitos de.voces ES

primeiras linhas e portanto vou e
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E omas mentiras, e especiaimente men

machucam ainda mais.

s de deixermos Porto Alegre houve uma serie de

críticas 5 minha pessoas, & minha equipe de trabalho e ao

trebalho em si desonvolvido. iticas moldosas, cujos

objetivos atéA consigo entender ,pesscaisו

ceorreirismo, politicos ou politi/cagem (umo mistura de

política com molecsgem))? Não cabe aqui discutí-las 8

rebatê-las; isto foi fe aito num documento que se encontra

disposição de qualguer interessacos
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a essencia e filosofia do nosso trabalho, Alem das funções

evidêntes; do dia-a-dia do sheliach, vejo oc fortalecimento

da comunidade e das forças comunitárias como o centro do

Ra nalho do shsliach, especialmente em comunidades

ds Porto

una eterna dependência.

menores

/ Ma pe 4como a Alegre, e não a criação e/ou manutenção de
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à relação Israel-disspora, sheliach-



pessoas cla comunidade diante deste processo, levanta

educadores locais tem que ser uma relação de diálogo de igual

para igual, e não autoritária, verticalista,. Com base nestas

premissas trabalhamos, Su e eu, e os resultados demonstram que

esta relação, ao invês de enfraquecer o sheliech, vem só

fortalecê-lo, assim como o fortalecimento das estruturas

comunitárias vem fortalecer o judaismo; O sionismo e a

própria aliá! Nunco trabalhei pela quantidade, mas sim pela

qualidade. U investimento econômico de um projeto educacional

é válido quando leva & um incremento da qualidade. 050 é de

estranhar, porém, que, apesar disso, houve um aumento de

aliê, atraves do fortalecimento da educação judaica; que

apesar de não visarmos um aumento quantitativo, houve um

aumento do número de participantes dos cursos, motivados4
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IVOlspela sua Bud idedas É um acontecimento previs

Hoje existe um grupo do Dor Hemshech - Brupo que a

experiência em todos os lugares sempre tem mo o

difícil de atrair - motivado em fezer trabalho comunitório,

em ve envolver, em fortalecer as estruturas educacionais s

que viu no EITAN - Centro de Educação Não Forral -um novo

modo de educar judaicamente,

infelizmente esta equipe foi desestruturada, e com ela

tembém o Eitan depois de um longo e árduo início.

Em "Ecos" de Dezembro de 84 fiz uma critice: eu vi

perigo na colocação prioritária de objetivos próprios de

entidades acima de objetivos comuns de uma comunicad
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e estruturas, em vez de todos se unirem e juntarem esforços,

recursos humanos e ל Disse ainda que divisões 1
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neste processo, poaו a pessividade de muitas

nd

críticas, sem tomar nenhuma atitude, responsabilizando por

tudo "a comunidade” como se esta não fosse a somatória de

todos e sim algo alheio a eles própriLOS

Mencionei meu medo, mas me manifestei otimista. Hoje,
., - - . :so tres meses depois, meu medo se confirma: uns poucos dentro

de uma estrutura parecem poder ou ter podido eliminar um

trabalho de base, que levou tres anos de dedicação e de  
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profissionalismo, A equipe e o trabalho sholiach - educadores

100818 ficaram abalados. Todo um trabalho, toda uma conquista;

parece estar sendo jogada foras

Despeço-me na esperança que esta certa sirva de alerta

para aqueles que atuam ne comunidade e que nao deixem O

trabalho construído ató agora se desmoronar, simplesmente por

não agradar a um pequeno grupo de pessoas, apoiando uqueles

da comunidade que realmente se dêdicam à educação jucaica,

tentando dinamizê-la com novas estruturas, métodos e

princinalmente uma nova relação educesdor-educandos,
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