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"Diante de certas 06ו
sas ficas perplexo, sobretudo avistando o peca
do, e perguntas:

'

E preciso agir pela

ou pelo amor humilde?
lo amor.

Dize sempre:

força

agirei

pe

Se a isso te resolveres definitivamen

te, conseguirãs vencer o universo inteiro.aA hu
mildade amante & uma força

imensa, a maior

todas,

dia,

não

tem

igual.

Cada

de

cada hora,cada

minuto, cuida em ti, cuida em manter sempre um
rosto benevolo.
passas

irritado,

Passas junto de uma criancinha
com mãs

ma cheia de colera:

palavras

na boca,a al

talvez tu próprio não avis

tasses aquela criança; mas ela te viu e,

quem

sabe, se a tua imagem feia e impia não se
vou no seu coração indefeso!
mas

quem sabe se ja

gra

Talvez o ignores,

disseminaste na sua

almi

nha uma semente ma que germinarã! E tudo isso,
por que? Porque não te controlaste em frente à
criança,

porque não desenvolveste em ti

o amor

atento e inteligente.”

Dostoiewsky
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A Quem Educa
Educa

2

6

4%

quem educarã e quem aprender a perder.

Quem ou

cuja obra permanecer muito tempo depois do momento de educar.
rã quem for capaz de dar no presente,
pas,

tudo o que no

possivel

futuro

fizer

Educa

com decisão, coragem e semcul

lembrar ainda

que

com dor mas

se

com muita alegria o momento da educação.
Educar é perder sempre as batalhas do imediato.Menos

o amor de quem percebe o quanto ele preside o gesto da educador.
perder qualquer pretensão

de

reconhecimento

e

saber que quando

E

ele

vier, se vier, ja tempo não haverã para receber agasalho de sua

nifestação nem com separar as injustiças feitas, o silencio, a
ta do

'muito obrigado'.

E perder porque em qualquer sistema,

ma

fal |

em qual

quer estrutura, em qualquer institucionalização de qualquer coisa
sobre a face da terra, o verdadeiro educador estara ameaçando

algo

ate mesmo tudo aquiio em que ele próprio acredita, porque o verdadei
ro educador & o que acompanha as mutações da vida,
comportamentos.

dos tempos,

dos

E quem logo ve o abismo de imperfeições implicito

no seu proprio ato de educar.

Porque educar é educar-se dia a dia.

6 6 ser capaz da equidistncia de esquemas, sistemas e formulas

in

faliveis e donas da verdade ultima das coisas.
Eu educo

soas que são o amanha.
percebo alguns.

rei

Dos

hoje

com valores

que

recebi

ontem para

Os valores de ontem, os conheço.

de amanhã,

os hojes e os amanhãs.

não

sei.Educo com os

pes .

Os de

hoje

de ontem?

Perde

Educo com os de hoje? Perderei

o que

ha

via de sôlido nos de ontem e nada farei pelos de amanhã, que ja se
rão outros.

Educo com os de amanhã? Em nome do que? De adivinhações?

E a minha "ק7866ו8 maneira de conceber um amanha
que escapa pelos desvãos de meu cerebro?
Se so

condiciono.
complico.

uso os

de ontem,

nao educo:

Se sô uso os de hoje, não educo:

Se so uso os de amanha,

não educo:

|
j

faço experiências a custa das crianças. Se uso os
três, sofro. Mas educo.
"Por isso, educar

e perder sem perder-se. Sempre.

% /

E ameaçar o estabelecido. sempre ZOO
Mas e tudo isso, sendo,
tambêm, integrar. Viver ת51%
י7
7
E

777

4

ו
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as perplexidades das mutações; conviver honradamente com angustias
e incertezas; ir dormir cravado de duvidas, mas ter sensibilidade

para distinguir o que muda do que & apenas efêmero; o que & perma |
nente do que é retardatário. E dormir assim e acordar no dia seguin
te renovado pelo trabalho interior e poder devolver ao aluno, ao

filho ou amigo, a segurança, a fê, a confiança, formas êticas de

comportamento, seu verdadeiro sentido de independencia e de Tiberda

mem

de;

seus

sociais

deveres

com 0

consigo mesmo,

e

próximo

so.

a

com

|

ciedade, a parte que lhe cabe no esforço comum.
Educa quem educarã. Quem for capaz de fundir ontens
amanhãs e hojes, transformando-os num presente onde o amor e o Ao
vre arbítrio sejam as bases.
tar os

seres

dos

humanos

sentes que lhes

|

|

Educa quem educarã porque capaz de do

elementos

de

pre

vários

dos

interpretação

surgirão repletos de passados em seus futuros.
O ser humano não naturalmente bom ou mau. O ser huma

no é um feixe de emoções em conflito, de poderes em confronto. Mas
hã alicerces básicos em seu comportamento, comuns a qualquer lati.

tude ou longitude dp terráqueo. Educa quem os fortalece, quem 6 8
paz de dar proteínas, vigor e confiança ao lado humano do amor,
mais forte do que o ódio, tanto que permite a vida do homem sobre
a

face da

terra.

E

que as

por mais

transforma,

sô quem educa

pessoas

se iludam com o resto.
Educa

a

velha

tinha

go, o pai

razões

aparentes

para

quem nos

lembramos,

|

sa

num momento em que sua lembrança

be Deus porque, milênios depois,
não

de

professora,
vir a

tona,

como o

velho

tio,

o

ami

|

e a mão que voltam do passado com aquele olhar, aquela

observação sobre a vida, à qual julgamos absurda na êpoca. Educa a
quele que

sô entendemos

o espírito

se

libera

|
|
|

|

|

pressão.tam

da antiga

bêm chamada de remorso enrustido.
desprovidos.
tos

Educa O que nos exigiu forças de que nos julgâvamos
Esforços de que nos acreditâvamos incapazes. Confron

conosco mesmos

de que

tanto

fugimos

encontramos para não os defrontar.
pre

pedaços

de

sô quem educa,

uma

ו

| no

tantas

desculpas

ampla

menores

sempre e sem

Educa quem integra,

realidade eternamente mais

em qualquer nível

mente as paradoxais

e

do que

nôs.

|

|

|
|

|

E

ou atividade, merece viver integral

intensidades de que e feita a vida.

Ki

|

ו

|

Arthur Da Távola
4-
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ו
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LA VIDA NO DEBÍERAN
ECHARLO A UNO DELA NINEZ
SIN ANTES CONSEGUIRLE. UN

PUESTO EN LA JUVENT
JUVENTUD
q

7ads À 7
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O

GRUPO

JUVENIL

E

A

SOCIEDADE

MODERNA

mg

S.N. EISENSTADT

-

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa explicar os motivos
e os

modos

de

formação

de grupos

e movimentos

juvenis

de

dis

tintas indoles na idade da adolescência, examinar a estrutura
destes grupos e, de certa maneira, elucidar as possibilidades
educativas contidas em cada um.
Com este proposito em mente, deveremos anali
zar varios problemas

relativos à adolescência; quer dizer,
de
veremos prestar atenção ao significado do conceito da
função
e da divisão do trabalho segundo idades.

Daqui, abordaremos os

problemas da socialização e haveremos de nos estender naqueles
que se originam em sociedades nas quais a divisão do trabalho
não tem um carãter familiar.
Nosso pequeno estudo tende a por a descober|
to as causas da aparição de grupos juvenis cristalizados em so
ciedades deste tipo; tipo ao qual a sociedade ocidental moder
na pertence.

Na

segunda parte,

procederemos a classificação des

tes grupos em varias classes, descrevendo cada uma delas.
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O CONCEITO DA FUNÇÃO
3% 3% IEEE SEE EX

Ao observar a vida cotidiana, vemos que o homem e
xecuta uma série considerável de suas atividades a luz de ' funções"
determinadas que lhe são impostas. Pela manhã, se levanta e se dirie
a seu trabalho como 'empregado' ou 'obreiro'. ou 'patrão!, etc...

Em

seu caminho ao trabalho, pode ser'passageiro' em um ônibus que requer
a atividade de um 'condutor'. No trabalho se-encontra com o 'superd?
com o tcliente!, etc...Ao finalizar suas tarêfas regressa ao lar par
ser o 'pai' e 'esposo'. Talvez saia a fim de participar de-alguma

a

tividade de uma associação da qual é 'membro'. Ou seja, na maior par

te de nosso tempo, atuamos desempenhando uma ou outra 'função'. A

|!

função! & a unidadebásicada atividade social.

Qual é o sigmificado de tal unidade? Pode dizer -

se que a função ou a gérie-de funções - pois as funções sempre apare |
eem juntas - é uma série de atividades recíprocas, -- que determinam
a relação e a atividade coordenada entre diversos homens em prol de

um objetivo comam ou uma missão determinada) estas atividades estão
determinadas pelas normas e costumes vigentes. em cada sociedade. Ex

Pliquemos esta definição. Em primeiro lúgar, a função nãoimplica no
homem em sua totalidade, em toda sua conduta e atividades, senão, so

mente numa parte determinada dele; cada pessoa desempenha múltiplas

e diferentes funções. Em segundo lugar, a função não é algo casual,a
atividade casua: de uma ou outra pessoa, senão que posnue uma defini
ção social normativa mais ou menos clara. Em terceiro lugar, na

ção se acentua sobremaneira a reciprocidade nas atividades do

fun

homem:

somente mediante as atividadesde cada um poderá concretizar-se a

a

tividade comum. Tal integração não se reduz à atividgde em si, senão
que lhe fortalece a base, posto que tal atividade é s6 uma parte das

atividades do homem atuante, um elo da cadeia.

DIVISÃO DO TRABALHO SEGUNDO AS IDADES
%%%%%%%%%%-%-% %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

A estrutura e a série de funções são o que deter* .
minen a divisão de trabalho; vale dizer, as tarefas que desempenhará

eada um dos membros da sociedade e os caminhos que conduzem a tal de
a

%4

סמינר הדרהכה
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sempenho dentro do grupo ou dentro da sociedades

Nos diversos grupos e sociedades tal divisão do trabalho
6 determinada segundo principios distintos: entre outros
, podemos

1

%עם5?5 6 pessoal, posição social, padrões de eficiência na

8

== ooo

xeecução da tarefa, etCe wo

Existem vários tipos de grupos corunsa 50688 88.
dadestfamilias, grupos .de trabalho, grupos demográfic
os, grupos polí.

ticos, religiosos ou culturais? existen, desta forma,
vários princf..
pios politicos, econômicos, familiares e culturais
que influem na

7

visão de trabalho emcada sociedades.
De um ponto de vista do nosso estudo, assume partí
cu..
lar importância o fato de que um dos rpincípios da
divisão de traba.
lho social é o trabalho segundo a idades.

A divisão de trabalho segundo iflades existe em todas
as sociedades humanas, ainda que nem todas procedem
da mesma forma na

distinção -entre as idades Sm cndn sociedade, a população
se divido

segundo idades diferentes, como infância, adole
scência, maturidade e

velhice. Cada idade possui seu modo. de vida
próprio. Aqueles que per
tencem a uma idade determinada devem 8
uma conduta que lhes é q
própria e desempenhar funções sociais c cultu
rais especificamente
suas que os diferenciam de outras idades.

À definição de uma idade não é autônoma, vale dizer
quel

sempre se vincul” as definições de outras idrde
s, seja a anterior ou 4
posterior, As caracteristicas da criança relacionam
-se com as do ado 1
lescente, para as quais a criança devera evol
uir; as caracteristicas
do adolescente se entroncam com-as do adulto, etc..
. Este hexo pode
s

:

/

ser continuo ou úro, caistluio clturai nás quai
s se considera as ca.

racteristicas dr. criznça adolescente cono "bsoluta
mente contrepostas
a
as do adulto, enqurnto que em outr»s se consideram
as cnracteristicas
da criança e do adolescente como sirplificações
das caracteris ticas

do ndulto. *ssim, por exemplo, em muitas
sociedades tradicionais se ve
na criança  המגו6106086 66 [גוסתס0% pequ
eno que, ntraavês dn orienta
a

:

ção e imitação dos rdultos, se prepara paulatinamente para conve
rter-

Se em um rdulto integral.

O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO

%%%%%LR LN

- Por que existe em toda sociedade a divisão do tra

balho segundo idades? Este fato emana prin
cipalmente de necessidades
educativas, quer dizer, da necessidade de
transformar-gradualmente à

crianças em adultos que desempenhem funções
sociais e a necessidade

de passar o legado. social e- cultural
de geração em geração. Em socio
logia se denomina a este processo” SOCI
ALIZAÇÃO. £ um fato que amaior

parte das formas de conduta do homem não
estão determinadas biológica
e hereditariamente. Ou Seja, que não estã
o impressas na criança no mo

mento de seu nascimento desenvolvendo-se por
si mesmas com o correr

- do tempo. Os contumes, as crenças,

os valores,

-de relação entre o homem e seu seme
lhante,

os ideais,

etc...,

as formas

diferem de uma so

ciedade para outra e são resultado da educ
ação e do estuds durante
o período da infância e adolescência.
Dito estudo não 6 somente têc.
nico, de diversos e determinados conh
ecimentos, mas esta vinculado ao
desenvolvimento de uma personalidade
humana e súcial integral.
O processo de socialização depende em
grande

par

te do desenvolvimento da identificação
da criança com a personalida.

de adulta, uma ou várias,

que orienta a criança que cresce.
A primei

ra identificação da criança é com sua mãe
e seu pai, Na segunda eta

pa abarca círculos mais

amplos. Ao princípio este contato é de cará

ter concreto em maior parte e depende
grandemente da proximidade físi

ca; com o passar do tempo,

este contato vai despojandose

de sua cober

tuga anterior, adotando umá forma mais
abstrata, até “que a personali
dade dos. adultos se transforma em uma
imagem simbólica e se converte
em parte do adolescente, constituindo
uma força que orienta e crista
liza a personalidade do prórpio jovem.
Em outras palavras, a criança
“absorve parte dos valores e da personal
idade dos adultos. Neste prog
cesso de aprendizagem e identificação, forç
osamente se desvanecem as

' diferenças. entre as diversas idad
es. A forte acentuação das diferen|

ças entre as diversas“idades prevalec
ente em toda sociedade emana das
necessidades fundamentais do processo de
socialização: a posição 6
autoridade dos adultos se justifica na
maioria das vezes pela grande
experiência social que possuem, pelo maio
r conbecimento e compreen |

são das questdes sociais e culturais. Dita
s questões estão principal
mente relacionadas com a idade.
הדרהכח

טסמלינר

הבונדם-דרור

O fato de que o adolescente se encontra em conta |
to continuo tanto com os indivíduos de sua própria idade como com ma
ioges e menores que ele contribu.

ao processo de socialização em

um

ângulo suplementar. A vida social normal da sociedade exige em geral

|

|

que o homem seja capaz de vincular-se-com

seus semelhantes e

consi

go mesmo de três mareiras dishintas: deve obedecer a determinadas pes
soas e desenvolver hábitos

de disciplina com respeito às mesmas; de

“ve adotar um nábito de iguáldade e de cooperação frente a outras pes

soas; frente a uma terceira parte, adota uma posição de autoridade e

de quem exige disciplina. O grau de fusão destas três maneiras varia
de acordo com cada homem,

segundo sua posição social e suas caracte|

rísticas. Mas, cabe supor que é necessário possuir certo grau de ca|
da uma destas características a fim de participar normalmente da

vi

da social. O. contato entre os seres de diversas idades permite desen
volver no homem estas três formas e habitua-io a elas. O ser humano

aceita a autoridade de seus pais e de outros adultos; assume uma ati
tude de igualdade frente a seus semelhantes de sua mesma idade e exi

ge disciplina daqueles que são menores que ele.
SIGNIFICADO SOCIAL DA ADOLESCÊNCIA
%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%

Por tal razão,

as definições 8 diversas idades

e o contato entre os indivíduos de diversas idades revestem um signi

ficado educativo. A atividade educativa que se efetua dentro de cada
sociedade ê, primordiálmente, uma atividade de congyato entre indiví

duos de diversas idades e acentua enfaticamente as diferenças de ida
des e as características específicas de cada uma delas. Como já se
disse, o significado 'de tais idades e sua definição precisa variam
em cada sociedade. Mas, em todas elas achamos a definição de uma de|

terminada idade - dessa idade que possui uma importância decisivana
vida de todo homem e de significado particular para toda a sociedade

a idade da adolescência.

|

ץצ

- O-limite cronológico da adolescência difere de uma

sociedade a outra, ainda que na maioria comprende o período dos 13 a
25 angs. Mas,

sua significação 500181 6 primordialmente análoga

na

maioria das sociedades. O trânsito exitoso através da adolescência

significa o desenvolvimento de determinadas características no homem: |
הבוניט טמלנר הדרהכה-דרור

1) responsabilidade própria, equilíbrio inte
rno e
autocomtrole da conduta.
2) disposição anímica e social de esta
belecer 3

ções sociais normais com os adul
tos da sociedade,

funções que lhe são impostas.

de acordo com as

3) capacidade de manter relações
emocionais cons.
tantes com o companheiro do sexo
oposto; quer dizer, manter relações

sexuais constantes dentro do marco
de uma nova unidade familiar.
4) identificação com os valores básicos
de sua so
ciedade e com sua tradição cult
ural.
O verdadeiro e integral significado
da adolescên

cia é social e cultural.

Disso resulãa que a forma em
que se desenvol
ve o adolescente e os caminhos
educativos que se adotam para
tal fim

diferem de uma sociedade para outr
a. A diferença principal reside
do ponto de vista de nosso tema
- na forma de contato entre as idade
s
que vai aparecendo durante a ddol
escência. Dito contato se concentr
a
em gramde medida em torno dos grup
os de crianças que se desenvolvem

na idade de infância avançada e na
adolescência.

Os grupos de crianças que jogam junt
os,

que se גו

nem para atividades próprias das féri
as escolares, constituem um fenô

meno comum a quase toda sociedade
humana e estão unidos estreitament
e
ao fins do aprendizado dos hábitos
de cooperação entre iguais. Geral

mente,

ditos grupos também ajudam a cria
nça em sua relação geral com

a sociedade, na aprendizagem de dive
rsos processos e atividades têc

nicas.

Taús grupos são para ela como uma
espécie de campo de aprendi

zagem do mundo dos adultos em que
ingressará posteriormente. Não obs
tante, existem numerosas diferenças
entre os grupos juvenis, sendo a
mais importante delas em que medida
o grupo juvenil constitvi uma ג
nidade mais ou menos importante, inde
oendente, doma de uma organiza .
ção e consciência comum de idade e
que se considere a simesma separa
da dos componentes de outras idades.
Pois também existem grupos que
são somente grupos secundários dent
ro de grupos que compreendem indi

víduos de diversas idâdes( como a
família ou o clã de famílias ( 6
que não desenvolvem uma cristali
zação e consciência prócrias. Quan
do

falamos de grupos juvenis em noss
a sociedade, nos referimos aos gru|

Pos do primeiro tipo. Mas os grupos
deste tipo não se encontram em

todas as partes e surgem somente
em determinadas condições sociais.
Para. compreender suas formas de
atuação e seu potencial educativo
, de
0

סמינר הדרהכה
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vemos estudar brevemente as con
dições sociais em que surgem,

A RELAÇÃO ENTRE A DIVISÃO DO TRABALHO
NÃO FAMILIAR E A CRISTALIZAÇÃO
DOS GRUPOS JUMENIS
%%%%% DEI EEE IEEE EEEI

EEE

Ao encarar o estudo das condiç
ões sociais que se
Jesenvolvem, ou melhor, em que
se desenvolvem grupos cristaliz
ados de
indivíduos da mesma idade, gru
pos que podemos ver como exempl
o de '
culturas de idade! , devemos
distinguir entre dois tipos pri
ncipais 066
divisão do trabalho( evidentement
e, estes dois tipos não são os
âni
cos,ou principais, entre os da
divisão do trabaçlho social, sen
ão que”
são considerados como tal para
fins de nosso estudo É
No primeiro tipo,

a divisão se baseia na família
“vu em outros grupos primários
amplos - como o ciã* - Ou um
conglome

rado territorial de famílias. A
família constitui a unidade pri
ncipal
da divisão de trabalho e as relaçõ
es sociais emanam, quase sempre,
de
suas necessidades e estruturas.
Os indivíduos desempenham aqui suas
,
diferentes funções, seja no con
selho da aldeia, seja na unidad
e polí
tica ou religioso-cultural, comô
representantes da família. A fam
ílãa

ou a agrupação primária âmpla, é
tmabém. que m assume o papel da esp
e

cialização religiosa-cultural e
da

especialização profissional,

estilo das corporações da idade méd
ia.

ao

Assim, em muitas aldeias tradicionais
, a família

constitui a unidade econômica
principal que satisfaz quase tod
as as
suas necessidades mediante sua pró
rpia produção. Os chefes de família
são os que formam o conselho da
aldeia, sêndo eles qeem exercem
o

cargp de sacerdotes no culto domést
ico. 6 indivíduo ê considerado %6

em sua qualidade de membro de sua
famíliá ou como representante dest
a

assumindo todas as suas posiçõ
es como tal,

* O clã é um grupo de famílias cuj
os antepassados...
São comuns. A sociedade chines
a tradicional, poe exemplo, compre
endia
grupos deste tipo, chegando,

membros

as vezes, a ser enorme q nâm
ero de seus
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O segundo tipo da divisão do trabalho social se ba

seia nó indivíduo e em uniões secundárias, não dependendo a maior par

te das funções e relações sociais da estrutura familiar, de suas ne
cessidades e valores. O indivíduo atua dentro da estrutara social in

dependentemente de suas relações familiares e a especialização profis

Ssional & individual e não do genere família-grupo. Os que exercem uma

“mesma profidsão criam associações secundárias especiais que constitu
“em uma das formas principais de vinculação e que exercem a parte
pri
“mordial das funções sociais. Os símbolos gerais de identificaçã
o so
“cial se difereruiam dos valores da família e são independentes dos
mesmos. Em tais sociedades, a maiorma das posições a que o indiví
duo
pode chegar, não fazem parte da família, da unidade familiar.
O indi

víduo & membro do lugar por direito próprio e não como parte da famá
lia, podendo lograr diversas posições econômicas e sociais
como indi

víduo e não precisamente como membro de uma determinada família.
|

A aparição de grupos de idade independentes, pos|

suidoreas de uma consciência e cristalização próprias, se vincula
de

maneira decisiva à existência da divisão de trabalho não-familiar.Na
medida em que se fortalece dita divisão, vão surgindo diversos
indí|

cios de grupos de idade especiais, com cristalização interna
. O nexo

entre “a divisão do trabalho não-f£amáliar e a manifestação de
grupos
de idade, emana dos problemas de sôcialização e da transf
erência da

identificação que se desenvolvem em tais condições.

Dita transferência esta ligada, por um lado, ao

grau de capacidade dos pais e outros adultos de repres
entar o ambien
te socila em sua generalidade e, por outro, ao grau
€e«: que

a criança

pode desenvolver - dentro de- seu grupo primário — relaçõ
es de igualda
de e cooperação com indivíduos de seu mesmo status. Onde
existe a di
visão de trabalho familiar, a criança passa gradualmente
de uma fun|

ção a outra dentro da família, sem que deva desprender-s
e dela e trans

ferir sua identificação a adultos que estão fora da família.
O marco
de suas relações sociais se amplia em forma contínua.
Desta maneira,

encontrará na família mapliada um nfmero suficiente de
indívíduos de

sua idade e, através de seu contato com eles, poderá
desenvolver uma
capacidade de cooperaçãa entre iguais, sem ter que recorr
er à criação
de vínculos emocionais com jovens estranhos.

A transferência da identificação em uma sociedade
comdividão de trabalho não-familiar é muito mais complexa.
As amplas
חדרהכה
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funções sociais, políticas e religiosas e a maioria das funções eco

nômicas, não estão incluidas nas funções familiares. Por isto, os mem
bros adultos da família não podem representar - frente à criança ea
“través dó exemp Io concreto de sua conduta dentro do marco familiar —

| O-complexo estrutural e as funções 5001815. A criança não pode iden.
tificar-se com as furiçõeés concretas do adulto mas,

sim, com sua ima|

gem geral.

incapaz de orien|

Dita imagem 6,

em suma, um

quia geral,

tar integralmente as formas de conduta concretas da criança em situa

| ções e funções distintas. Pog isto, a criança precisa criar uma iden

“tificação com pessoas e entidades que estão fora do marco familiar.A.
transição da família de origem* para a sociedade ampla e para a famí
lia base** não é contínua e é suscetível de trazer consigo diversas:

crises. Neste caso,

a transferência da identificagão vai unida com 5”

desligamento da criança de seus familiares adultos e com a aprendi
za

gem e aceitação da carga de novas funções, distintas das familiares.”
Este processo traz implícitos três pontos potenciais de crise:

q

1) 3 transição de um sistema de relações 'e funções

“para outro tem dificuldades anímicas consideráveis.
2) a criança ou o adolescente não adquire dentro
da família todos os meios para converter-se em membro da sociedade
ampla, para identificar-se com os valóres superiores de sua socieda
- de e, por tanto, tampouco adquire a segurança referente a sua posi|
030 586181 dentro dela. A pertinência à família não lhe assegura sua

plena posição social.

3) dita crise é suscetivel de agravar-se devido a
necessidade de desligar-se dos pais que “servem como fonte de seguran

ça social e anímica para a criança no período da adolescência; e mais
tal necessidade pode desenvolver na criança uma atitude ambivalente
em-relação a ditos adultos que nesse momento o decepcionam do ponto

de vista da segurança - social e anímica - e em relaçãa à estrutura social e seus valores, que conduzem para a necessidade concreta de
ו

nasceu.

* A

família de 0 é aquela onde o indivíduo ad

** A família base é a que o homemcria, aqcontrair

matrimônio 'e ter filhos.

ו
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Nestas situações, vai afirmando-se a tendência à
vinculação intensiva om individuos da mesma

“idade e ao desenvolvim

mento de -um grupo, independente. Tal grupo, com todos seus valore
s e
formas de conduta,pode servir - em determinadas condições
- de ade
quada preparação para o desempenho das funções sociais
gerais, funço

es inexistentes na estrutura familiar. Muitas camadas de idade
de tri

bos primitivas, nas quais existe a divisão de trabalho
não-familiar,

constituem praticamente escolas tribais organizadas, cuja função éin

culcar na personalidade dos adolescentes os rasgos de
caráter e os
nhecimentos necessários para preencher as funções tribais
gerais.
Achamos, pois,

que na conformação do grupo de ida

de nas diversas sociedades, atuam em maior escala, dois fatores
:

1) a tendência dos indivíduos da mesma idade a uma

vinculação comum, tendência que surge de suas necessidades
anímicas
e sociaise

2) a organização destas tendências. no marco social
“com ajuda dos adultos.

Particular importância tem o fato de que dentro
de tais grupcs, geralmente, o jovem aprende toda sorte de funçõe
s e
atividddes como úma espécie de preparação para funçõ
es similares no
mundo dos adultos.

INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE MODERNA

SOBRE

AS FUNÇÕES FAMILIARES

. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%>%%%%%%%א%%<%+%

Já di ssemosque a 1 de trabalho não-famikiar

é fator para a aparição de grupos de idade. Isto é válido
também pa
ra as associações primitivas pu tradicionais. Devemos agrega
r agora,

que as distintas condições sociais vinculadas à confor
mação da cultu
ra de idade, atuam com maior força na sociedade
moderna, o que se de

ve a vários, fatores: em primeiro lugar, o acervo de conhecimento
ca.

paz de ser transmitido de geração em geração ampliou-se. enorme
mente

com base no rápido desenvolvimento tecnológico; em segundo lugar,
a
autonomia das unidades sociáis vai debilitando-se junto
com o - desen|

volvimento dé um sistema econômico complexo, baseado,
principalmente
na indâstria e grandes mercados e o ritmo de especi
alização econômia

é profissional é incrementado continuamente; em terceiro
lugar, o es
tado moderno baseia-se na unidade territorial, assegurand
o a cidada.
-
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nia a todos os habitantes como indivíduos, independentemente.de sua
'

origem familiar,

sua coletividade,

etc...

Por certo que estes processos não atuaram,com igual

ritmo em épocas e setores diversos da sociedade moderna. Sua influên
cia-foi mais reduzida nas regiões rurais que nas urbanozindustriais

laio
e, da“mesma maneira, nos setores religioso-tradicionais. que nos:

tes, ia
cos. Mas estes processos penetraramfinalmente em todas as.par
1

tê converter a-scciedade moderna em exemplo da divisão de trabalho \

não familiar.

|

a
Devemos perguntar agora qual êÉ o lugar da famíli

iormente
dentro da estrutura da sociedade moderna. Os processos anter
familia.
descritos motivaram a redução da magnitude e das funções da

de ser uma ג
Mas, de que forma? Em primeiro lugar, a familia deixou
da economia mo
nidade independente de produção, posto que a estrutura

dernáã conduz à especialização, devendo a família preocuparsse por ne.
iram-se |
cessidades econômicas no âmbito exterior. Em certo modo refuz

a

e
“até suas funções de consumo - já não é necessário comer, divertir-s
e
etc..., no marco familiar.-Uma parte considerável de suas funções

iadas
ducativas foi transferida a instituições: א: mais apropr
ial.
que a família para entregar: י8 nova”geração a herança cultural-soc

a
Posto que o acervo de conhecimentos vai ampliando-se os familieres
à
dultos não são capazes de domina-lo e menos ainda de transferiílo

ו

geração jovem.

Um segmento Considerável das relações e funções s

oes pudi
sociais do homem - nos campos da instrução, política, serviç
familiar, -e'
cos e lazer - não é realizadoatualmente dentro. do marco
ver-se neste
sim dentpô 6 associações sociais específicas. Não deve
zem a uma muy
processo mudanças quantitativas. somente; os mesmos condu
família na
dança profunda do ponto de vista da: situação ou status da
a prôpria
estrutura social. O problema: da mudança resida em que até

família se transforma, em certo modo, em uma espécie de associação

i moderna”
com objetivos definidos., Deste processo fesulta que a famíla
ura social
se distingue por seu fechamento artificial dentro da estrut

seus compo.
fortalecendo-se grandemente a identificação pessoal entre
nte
nentes. Dito fechamento se expressa, em primeiro lugar, na cresce

| dentro =
divisão entre, as funções e relações sociais que são|
da 804118 6 entre as exercidas. dentro da estru ra social amplae
ey

eee TT
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0 problema central é como achar um caminho normal
para estender o perímetro de atividadesda criança da ERRA para a
sociedade sem provocar crises agudas demais.
Também a atitude da sociedade frente aos problemas

vinculados com a maturidade sexual pesa sobre o adolescente. A pro

1ongação do período de preparação e a concentraçãp de relações primá
lapso exces|

rias no seio da família

de origem, impedem durante um

sivo a possibilidade de

encontrara satidfação legítima da neeessi|

dade sexual. A prolongação do período de preparação retarda obviamen

tea data de uriação da nova unidade familiar e do ordenamento das re
lações sexuais dentro da mesma. A sua vez, 8 prolongação da dependên

cia da família de origem - na qual as relações sexuais estão estrita.
mente proibidas - acentua a tensão interna e as dificuldades na trans

ferência normal da identificação.

|

Tais mudanças na posição da família são particular
mente agudas nos períodos em que se produz uma transformação social

intensa, em épocas de industrialização rápida, de emigração, de revo | luções sociais e nacionais. Nos últimos tempos, com a manifestação de
' numerogos marcos sociais dentro das sociedades modernas, teve lugar

uma considerável estabilização na posição da família. Em seu novo pa
pel - reduzido - a família se converteu em elemento comum e normal da

estrutura social, havendo-se transformado em lugar importante para a
empressão e vida social própria e, ao mesmo tempo, a tensão que exis

tia entre ela e outros elementos da estrutura social, reduziu-se con
sideravelmente:.

|
Como consequência disto, nos últimos tempss somos

testemunhas de um certo debilitamento da contradição entre a identi.
ficação na família e o ingresso ao marco súcial amplo, razão pela

qual perdeu grande parte de sua problemática a transição da famíliá
para a sociedade ampla, ainda que não se tenha anulado completamente.

AS ESCOLAS - SEU CAMPO DE AÇÃO
E SUAS LIMITAÇÕES
3% % %%%% % %>% DE IE > % >% >% %% %%% > %>%%% >>

Os diversos processos que formaram a imagem da so

ciedade moderna, trouxeram consigo o desenvolvimento de múltiplas ins
“tituições educativas. P principal objetivo destas instituições é trass
ferir às nvoas gerações todos os valores da tradição e do conhecimen
סמינר הדרהכה
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to social que as famílias não podem acumular e cultivar. Não cabe dá
vida qe a escola logrou, em geral, transferir os conhec imentos

hu

manos gerais e técnicos diversos, sem os quais a atividade na socieda
de moderna é impossível. Desta maneira, podeíse dizer que a escola te”
ve exito principalmente na transferência dos meios técnicos imprescin
díveis para o desempenho das diversas funções sociais, mas nem sempre
teve êxito no que diz respeito: ao translado da perppectiva social am
pla, indispensável pera 'encontrar-se'

e atuar dentro da estrutura so

cial. Mais ainda +pode-se dizer que várias. características básicas da
escota estão em contradição com o translado desta perspectiva ampla e

somente mediante esfórços especiais e a transformação da estrutura Po.
de-se superar dita contradição. A origem da contradição esta no fato

de a escola também prolongar a artificialidade que existe nas relações |

entre os adultos e criançãs, ainda que esta artificialidade diferen.
cie-se da que rpevalece na família. Na escola as crianças encontrah

adultos cuja função profissional especial 6 a de atender crianças e
adolescentes. As relações que existem entre eles não são típicas de:
toda a estrutura social já que elas se criaram especialmente para as
crianças.
o

0

|
Desta maneira, -a problemática existente, tanto na::

família como na escola,

es expressa principalmente na falta de umsta

tus social prórpio para a criança e até para o adolescente, os quais:
se acham quase sempre em estaddã de dependência e de preparação para
o futuro. Isto significa.que a criança - e particularmente o 800165+

cente - dediea a maior .parte de seu tempo à câptura de objetivos -1on:gínquos e incapazes. de pferecer-lhe um status e segurânça social ime.

diata. Parte notóriá de suas atividades estão encaminhadas para o mun
do dos adultos, mundo que permanece cerrado para ele e, quando chega
ao umhral, sente que' ainda não é capaz de ser um membro pleno do me”.
mo, a despeito de toda a preparação que receber. Se ve condenado a
passar por um período suplementar de preparação e de falta de seguran
ça ão ponto de vista social...

\

0

Disto pode-se: compreender que a existência de esco

135, que estão na categoria de sociedades jovens oficiais, organiea|

das pela sociedade de adultos, não pode servir de sucessor do grupo
juvenil espontêneo, no”qual existe a identificação ecristalização
prôrpias. Por conseguinte, não encontraremos. na sociedade moderna uma

| identificação absoluta entre a organização oficial dos grupos de ida
סמינר הדרהכה
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.

%

de - tal como se encontra nas escolas - e a
organizaçõa dos jovens.

Esta é a causa da proliferação dos diversos grup
os juvenis, cada um

dos quais procura responder às necessidades
anímicas e sociais dos a

dolescentes, mantes do, às vezes, relações
pacíficas com a sociedade

de adultos e opondo-se a ela outras vezes.

“JS PEINCIPAIS TIPOS DE MOVIMENTOS JUVENIS
PERITO IEEEIEEE IEEE IEEE E
Nos pontos anteribres, vimos que a divisão de
tra
balho não-familiar - que encontra sua expre
. “ão máxima na moderna so

Ciedade tecnológiea - conduziu à aparição de grupo
s juxmenis mais

c.

menos cristaligadcs na idade da adolescência. Da mesma
forma, vimos

que as diversas instituições educativas não são capaz
es de responder

a determinadas necessidades dos jovens.

₪

Estudaremes agora mais detalhadamente as diversas

formas de organização da juventude. Pode-se
dizer que existem cinco
tipos principais de grupos juvenis na socie
dade moderna:

"

1) associações não formais e quase não organizadas

“de jovens que cristalizem-se em sua. maior
parte junto à escola, ao
clube, “vizinhança. etC..., 6 que se reunem princ
ipalmente para passar

juntos o tempo livre.

nizadas,

2) associações juvenis mais cristalizadas e 
| הפס

dedicadas a atividades sociais,

educativas,

desportivas,

etc,

organizadas principalmente por adultos e que
se integram na estrutura
“institucional existente na sociedade. Como
exemplo, pode-se citar os
grupos organizados pelo estado ou por orga
nismos políticos diversos.
3) movimentos juvenis donos de disposição posi
tiva
quanto aps valores supremos da sociedad
e, valores que se propõe a ma

terializar. Nestes movimentos, ressalta o
grau de autonomia quanto à
estrutura da sociedade. Exemplos típicos dest
e gênero são as associa
ções juvenis e estudantis européias do
século XIX como,

também,

a ma

ioria dos movimentos juvenis em Israel e diversos
países da Ásia e A

frica,

4) manifestações diversas de juventude aban
donada
a partir de fenômenos não organizados e espo
rádicos, até associações
organizadas que lidam com a formação de
quadrilhas delinquentes.

5) sociedades e movimentos juvenis cris
talizados

סמינר הדרהכה
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em maior ou menor medida, estruturados sobre a negação da orfem
soci

al vigente e suscetíveis de constituir pontos devista críticos gude
tensão político social. O exemplo mais notável disto é constituido
peles movimentos juvenis nazistas durante a etapa de consolidação
do

nazismo e os movimentos análogos.nos demais países fascistas.
1

Abordadremos primeiramente as características so>

ciais a anímicas principais. dos três primeiros tipos, quer dizer, da
6165 em que o grupo juvenil apresente edi tendência de desvio

social e/ou anímico.
O primeiro tipo é indubitavelmente o mais comum

na sociedade moderna e o menos problemático de todos. As relações s9
ciais dos jovens vão-se tecendo neste caso em torno das instituições
sociais existentes, sejam elas .comuns a âdultos e crianças ou insti

tuistes reservadas às crianças. O cetto é que estas agrusações juve.

, nis atuam, geralmente, fora do perímetro das instituições adulta
s,mas

não se desviam nem se opõe: conscientemente à sociedade destes. Primor
dalmente,

se trata neste tipo. de tentativas de criação de vínculos

sociais maisamplos e independentes, com menos exigências que
às imp

postos pelas instituições sociais gerais. Se bem que existém diver
o

sas possibilidádes de ligeiros antagonismos, de tensões entre adulto
s
e adolescentes, elas se reduzem, em ggral, a divergências sobre
deta

lhes de conduta que não chegam à categoria de contradições de princí

pios. A ausência de tais contradições ressalta-se no conteúdo
das à
tividades sociags, que, na maior parte das vezes, não passam
das fun

ções sociais impostas para as crianças: diversas formas de
diversão,
esportes, preparação conjunta de trabalhos escolares, etc...
Dentro
destas agrupações, as crianças adquirem uma experiência súcial
mais

ampla; a vivência comum lhes ajuda a superar crises sociais e aními
cas, produzidas principalmente pelo despreendimento 68 31188
6 pe.
18 própria adolescência. Aqui chegaa juventude a conhecer aquele
s

problemas e formas de conduta que de certo modo lhes é ocultado pelos

adultos, como a conduta em questõessexuais, os modos de competição
qeu prevalecem na sociedade,

etc...

Certamente nestas questões exiso

te uma acumulação notória de materiag social explosivo,
mas este tipô

de «grupo juvenil nunca chega a manifestações fora do conven
cional.
“ Estes grupos mudam sua” forma za medida da maturidade de seus
componen \

tes e sua gradual incorporação ao marco social geral. Ao cristalizar-

se as relações sexuais permanentes,

começa o processo de desintegrasão
סמלנר הדרהכה
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social dos grupos juvenis. Mas. precisamente

aqui, se manifesta o

grau de continuidade existente entre eles e toda
a estrutura social.

Este tipo de gru.o se encontra em boa parte dos paíse
s europeus e par
ticularmente nos EE.UU.
O segundo tipo difere do primeiro em deu grau de
formalismo e organização por um lado e em sua correspond
ência com o

mando dos

adultos por outro. Neste tipo estão mais açentuados.os
va

lores específicos da juventude; as zelações sociais não são totalmen

te livres, e, sim, ordenadas e organizadas, ainda que esta
organiza|
ção exista em grande parte em virtude dos adultos a atrav
ês de uma 0
clara correspondência com eles. Os adultos aparecem
aqui não em suas

funções artificiais, quer dizer, não como professores ou super
iores,

&y sim, dentro de um marco amplo cuja função é trans
ferir as relações
sociais existentes entre eles e as crianças para
mais alêm de ditos
níveis artificiais. Daqui, os intentos dos adultos
em integrar-se no
complexo estrutural social das crianças, de aprov
ar os esforços que

a juventude faz para obter um status social independen
te dentro dos
limites de sua prérria sociedade 6 de orienter, de
tal modo, os símbo
los de identificação dos grupos juvenis para as valor
es fundamentais
da estrutura social toda. O encontro particuãar entre
a juventude e
os adultos não suprime em tais casos a. soberania
do mundo dos adultos

e as diferenças existentes entre o mesmo e a juventude,
senão que põe
em evidencia ante a juventude aspetos nóvos e um qaudr
o mais completo

do seu mundo futuro. O interesse deste encontro É o de alivi
ar a cri

se de transferência de identificação. O ingresso do
jovem na sociéda
de sobrevem aqui através do mundo dos adultos. Por
isto, neste caso,
os diversos grupos juvenis vão-se dissolvendo,“com a
constituição de

novas famílias básicas, famílias fundadas paios próprios
jovens.

No terceiro tipo de. á4rupo - os movimentos juvenis
que aspiram a por em prática os valores básic
os da 5001860806 - surge
ante nôs uma nove linha evolutiva. Ainda encon
traremos nos movimentós
deste tipo a organização ea  כque delim
itam a atividade soci”

al especifica da Juventude .. Também aqui, & forte
a correspondência
com o mundo dos adultos, mas a atitude frehte a
esse mundo difére f
consideravelmente das faladas no segundo tipo,
Os movimentos juvenis

deste tipo sublinham a falta de integridade social
e moral do mundo

dos adultos e, especialmente, a distância que
existe entre os valores
HAM tim 13200
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“ideais que esse mundo exalta e sua verdadeira aspiração cotidianas.
Esta observação do abismo entre o idaal e a reali
|

dade não conduz à negação do mundo dos adultos e à oposição frehte a

..
ele, posto que a juventude se identifica plenamente com os valores
a independêm
fundamentais e ideaid dos adultos; mas, se põeem relevo
s básicos
| cia da juventude e sua correspondência direta com os valore
am +
e ideáis-que os adultos não levam à práticas. Por isso, se perfil

possibilidades de mudança, de ir mais adiante que os adultos. Tais
s
possibilidages resultam na tendência que existe em movimentos juveni
tas por
deste tipo de criar associações. fortes e independentes, compos
u.
seus membros de maior idade e que irrompem através do marco instit

çãoBe.
cional existente da sociedade de adultos. Sem embargo, a funda
movi|
uma comunidade não constitui O finico gator decisivo dentro dos
pelo
mentos. Em grande medida, também estes são absorvidos,em geral,
Fela”
mundo dos adultos, mas este 20696 acrescentar a independência é
tipo de grppo
ção direta com os valores básicos da sociedade. Neste
entre
juvenil,se destaca particularmente a ausência de continuidade
a identificação primária e a identificação social geral.

enumerados anteriormente o grupo juvenil vem a
uma perspectiva social mais ampla,

se nos o

inculcar nos jovens

—

neste tipo procura-se cristalizar

uidade
novos valores de identificação que cobrem a ausência de contin
ilidade de
na identificação social. Neste tipo ressalta-se a possib
|

mudanças sociais normais atravês do grupo juvenil.

|

A relação dipeta feente aos valores sociais signi
fica,

em geral,

apontar e lugar destes valores dentro da estrutura

cia ao câmbio
social. Forçosamente, esta relação traz consigo a tendên
com a estru
social. Mas esta mudança não significa uma ruptura total
tura social existente,

sim,

ostenta um caráter mais ou menos contínuo

ilida|
ainda quando é suscetível de abrigar. em seu seio fortes possib

convém
des de transformação social. Deum ponto “de vista histórico,

ntes que cons
recordar aqui as diversas agrupações de jovens e estuda

:-+ipam um dos fenômenoscomuns
ropa nes séculos XIX e XX.

a todos os movimentos sociais da Eu
|

|

cabe manifestar um rasgo social decisivo que dife.
do ל
rencia estes. dois tipos. Esta diferença esta ligada ao lugar
ou
cador e do guia dentro do movimento jurenil, seja um guia formal
o interna
um lider não formal. Na medida em que cresce a cristalizaçã
הדרהכה

טמלנר
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e a consciência comum do grupo, res
ulta mais difícil introduzir os

educadóres e guias provenientes
do "exterior". Simultaneamente,
exis
te a tendência de aceitar unicament
e a um líder surgido dentre os prô
prios jovens e identificer-se com
ele. Também nos grupos juvenis não
cristalizados o guia deve ser dis
tinto do professor da escola. Mas
es |
ta diferença é mais natável no ter
ceiro tipo de grepo juvenil e nos
diversos movimentos juvenis ind
ependentes.
RESUMO
%%%%%%

3

Do que foi dito anteriormente, pode
-se observar

que os grupos e movimentos juve
nis constituem os pontos crít
icos,

im

prescindíveis, vitais, do modo
de vida social moderno. Ainda que
suas

formas são diferentes, crastituem
parte inseparável da realidade 50|

cial e tem importância educativ
a do ponto de vista da educação
social
6, por fim, do ponto de vista
da integração dos jovens à soci
edade.
A combinação entre estes elem
entos e aqueles vin

culados à estrutura interna da famí
lia e dos grupos juvenis, constitu
i
o fator decisivo - em todos PS
casos - com respeito ao potencia
l edu
cativo especial de cada tipo de
grupo juvenil. Os adultos que
assumem
funções educativas e de orientaç
ão dentro dos diversos grupos
juvenis
devem compreender,antes de tudo
, a índole do potencial existent
e em
cada grupo m orientar seu trabal
ho de acordo com isso.

סמינר הדרחכח
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Educação e Propaganda
Normalmente,

o conceto de ducação

um

corresponde a

processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e mo
ral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor inte
gração individual e social ( aceitando-se os valores 66 508 50616 |

dade ou seus conhecimentos tidos como científicos ). Nesse sentido

enquanto em Esparta esse processo levava 0 indivíduo a dotar uma i
deologia militar e agressiva, procurando atingir a um maximo desen

volvimento físico, em Atenas devido à estrutura social diferente ,

esse mesmo processo levava o indivíduo a aprender a ler, escrever,
fazer contas e, mais tarde, estudar literatura ( Homero ) e musica.
Por essa definição,
tamos os

educa-se na medida em que ajus |

indivíduos à estrutura social.

pro

Não importa que nesse

cesso, o educando é o objeto da ação do educador ( sujeito ), que

procura

to é,

desenvolversuma mentalidade

instrui

compatível

com a sociedade,

is

o indivíduo a viver em determinada sociedade.

Jã a transmissão de valores e conhecimentos cient7|.

incompatíveis com o modo de pensar aceito pela sociedade, &
definido como propaganda. Adotando-se essa definição de Educação

ficos

e Propaganda, em nossa sociedade, um professor que para ensinar a
ritmética para seus alunos dissesse:'Dividam 60 por 80", seria con
da
siderado apenas educador. Ja se ele dissesse: Os trabalhadores

Volkswagem recebem 60de salário, sendo que o DIEESE calcula 80

|

co

mo sendo o mínimo necessário que o trabalhador deve receber. Qual
a percentagem do mínimo necessário que os trabalhadores recebem?',
seria tido como propagandista.
que
o indivíduo
Note-se que o propagandista seria
E
questiona, critica os valores e teorias tidas como científicas.
que esse conceito de Educação e Propaganda considera a sociedade e
o conhecimento como algo estático,

parado, bem comportado...

Assim

este conhecimento, que & um fato dado, & depositado pelo educador

LAPLAZ)

TANAINCRESULTA QUE  | אTUS CABELLOS..QUÊ] Jé LUCEN 705 0005

0
BRÍLLO DE“CORALUX”] ENCANTO QUE SOLO
"SUAMBUELOWER*
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no educando. Não se considera a possibilidade dos valores transmiti
dos serem contrarios aos
Paulo

interesses do educando.

Freire,

muito bem como isso ocorre.

em Pedagogia dos

Segundo Freire,

Oprimidos,

;
analisa

no que chama de

'conce

pção bancária da educação", o educador narra o conhecimento que mo
nopoliza

aos

educandos.

Estes

se

limitam a memoriza-los.

'Em lugar de comunicar-se,

dos e depósitos que os educandos, meras
temente, memorizam e

o

educador faz comunica.

incidencias, recebem pacien

repetem. '

Criticando as concepções bancãârias,
põe o que ele chama de educação problematizadora.

Paulo Freire pro
Segundo a mesma,

o educador transforma-se em educador-educando e o educando em edu |
cando- educador.
Assim, o professor nao faz depositos,

não prescreve

pois os homens não são seres vazios a quem o mundo enche de conteu

dos. Alem disso, a Concepção bancâria transforma a mentalidade dos
indivíduos e não a situação que os oprime, enquanto que na pratica
problematizadora,

faz-se com que

os

educandos

percebam-se sujeitos

da historia e, ao inves de serem transformados,
A Estrutura Educacional

transformem o mundo.

Enquanto Aparelho Ideológico

Do Estado - o modo de produção capitalista.
Partindo da premissa que o modo de produção capita.
lista ao mesmo tempo que produz e para poder produzir,
zir as condições
as

deve reprodu

de sua produção, ou seja, as forças produtivas e

relações sociais de produção existentes.
Enquanto a reprodução da força de trabalho e das re

lações de produção ocorrem ao nível
meios de produção ocorre ao nível
aparelho de estado
dos

(exercito,

diversos aparelhos

sindical,

familiar,

da sociedade, a

da produção.

prisão,

Ai

reprodução

dos

entra o papel

do

polícia, tribunais, etc...)e

ideológicos do estado( AIE escolar,

religioso,

político

etc...)

A reprodução da força de trabalho não se da somente
com a

reproduçãode suas condições materiais de produção(salaários),
-

mas exige também a reprodução da sua

 ו80 5580ו5050 6 68680ו%[ו008

deologia dominante para os operários e uma reprodução da capacida .
de para manipular bem a ideologia dominante para os agentes da ex.
ploração e da repressão, a fim de que possam assegurar,

também, pe

la palavra a dominação da classe dominante. E para esta reprodução.
 םינובה רורד- ליזרב

4
que concorre

a

escola,

que

segundo

Louis

Altusser é

incontestavel

mente o aparelho ideológico que desempenha o papel dominante; pois
na escola aprendemos saberes práticos envolvidos na inculcação mas
siva da ideologia dominante. Soma-se a isso que nenhum aparelho à

060188160 de estado dispõe de tanto tempo de audiencia obrigatoria
5 a 6 dias por semana.
Alem disso,

observemos

o quadro abaixo,

onde

fazemos

uma relação entre o modo de produção capitalista e a escola:
ESCOLA
CAPITALISMO
Opresssor - patrão

Opressor -

professor

Oprimido - operario

Oprimido - aluno

trabalha-se por salario

estuda-se por notas

ha cooperação no trabalho

hã cooperação no estudo

hã competição
bate o cartão de ponto

responde chamada

hã competição

€
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nascer, o bebê

Ao

é

um ser

passivo. Fica a maior parte do tempo
deitado; seu campo exploratório é ligado
à boca. À medida que se desenvolve

€
passa a sustentar a cabeça, a sentar-se,

assim por diante — a cada passo do
corneurológico
desenvolvimento

respondem modificações. Quando fica

sentado, por exemplo, a posição vertical
amplia seu campo de atividade, suas

O sentido do
brinquedo no
desenvolvimento

uma rotina, uma série de exigências
(horários, regras) diferentes das de ca-

sa. E também a vinculação com pessoas

em funções diferentes (por exemplo, a
“tia”,

da criança

próprio corpo. Gradualmente, passa desse auto-conhecimento para o conhecimento e exploração do mundo que O

papel. E mais: imitar a mãe implica em

conhecer o papel de filho; imitar a

professora é prova que sabe o que é um
aluno. Ou seja, imitar um papel implica

Brincando, a criança descobre,
e
desmonta, enfrenta, refaz, curte, sofre

viver
representa 0 mundo que um dia vai

de verdade. Por Tessa Drexter Ripper.

interesse da criança são as mãos.

Gosta de olhá-las, rolá-las, levá-las à
boca. Se as perde de vista, frequentemente chora. Brinca seguidamente com
a língua e lábios (emite sons); com os
pés.
Sentada, com um campo visual
almaior, pega e larga os objetos a seu
partir
A
lho).
choca
0
etudo
cance (sobr

toda es| da “idade da cadeira”, manuseia

r,
pécie de objetos: cubos, copo, colhe
que pega, enfia, empilha. Ao começar
a
a manipular objetos, o bebê não chor
se lhe são retirados. Mas, logo — sinal
evidente de sua evolução — chora quane
do perde de vista determinado objeto

ele, O
se acalma ao tê-lo de volta: para

objeto existe, apesar de não ser visto.

Se até então o berço era seu lugar,

agora passa mais tempo sentado na cae
deira. no carrinho, na poltrona. Ness
e
período, em que seu campo aumenta
bebê é
ele o obsérva cada vez mais, o

que
brincalhão. Todo e qualquer objeto
que
re
semp
e,
sidad
lhe desperte curio
brinvira
seja,
ou
do,
pula
mani
é
possível
quedo

forma

Prncar,

de se

3 411010866 088108, 6 58

«conhecer, e conhecer O

mundo cue o rodeia
\

partir

do

momento

em que

ção
engatnha, seu campo de atua
,
aumenta mais ainda; não é mais O berço
da
s
parte
s
outra
e
sala
a
mas
o quarto,
casa. Com isso, passa a experimentar
todo tipo de objetos-brinquedos, manipulados das mais diversas formas.
Ao engatinhar seguem-se o trotar
a
e o andar. Quando sabe andar, 6 ganh

seu velocípede, a criança explora lugares
udiferentes. No manuseio de seu instr
.
iores
anter
ições
mento, emprega aquis

A criança só imita quando “seu
grau de desenvolvimento lhe permite

bem discernidas, as características, O

tanto de conhecimento do meio externo, dependem diretamente de seu desenvolvimento neuro-motor.

de

tudo, a figura da mãe.

conjunto de atuações que definem um

cerca. A atividade exploratória, e por-

Na primeira fase, em que brinca
com o corpo, uma das primeiras fontes

forma nova de “brincar”. A criança representa papéis, imita, dramatiza. Sobre-

contar com uma imagem interna. Uma
imagem com a qual se identifica ao
atuar. É preciso que tenha bem claras,

possibilidades de explorar O ambiente.
Inicialmente, o bebê manipula seu

Brincar é sempre
experimentar o mundo

Ao redor dos 3 anos, aparece uma

na vivência do papel complementar.
Como a primeira pessoa em

contato constante com a criança é à
o
mãe, ela costuma ser O primeiro objet
à
com
ando
Brinc
de dramatizações.

boneca, a criança vive o papel da mãe, €
vivencia toda a função simbólica do

jogo.

A vida: brincar,
jogar, representar.

A medida que a criança cresce,

portanto, suas atividades tornam-se cada

vez mais especializadas e complexas.
Segundo Paul Osterrieth, “para a criança, brincar está longe de ser mero passatempo. Ao mesmo tempo reflexo e
estímulo de seu desenvolvimento, seu
brincar é forma essencial de atividade,
graças à qual a criança explora o mundo
material, entra na posse das próprias ap-

ja, aprende novos papéis que aparecerão
em suas representações. A babá, o zelador do prédio, os vendedores das lojas

vas de sua atividade futura”.
Aproximadamente até OS dois
anos e meio, a criança — brincalhona —
explora o meio ambiente. Que já se

Brincar, jogar, representar, tudo

tidões motoras, constitui as bases afeti-

às
estende pela casa toda, chega à rua,

lojas, ao bairro. É uma atividade explocom,
ratória, de objetos, ela não brinca

mas ao lado de outras crianças. No
máximo. se interessará pelo brinquedo

não
do outro, tentará tomá-lo dele; mas

surgirão elementos que possam ser
identificados com uma troca com O
companheiro.
Passado esse período, O brinquedo
só não lhe interessa tanto. Sursi
por
ge a necessidade de complementá-lo

com um companheiro. Já se pode fa-

lar em jogo, forma de relacionar-se com
exa
objetos e companheiros, mais compl
que o brinquedo, por incorporar a vivên-

cia social propriamente dita. Começam
a se desenvolver atividades competitivas, de rivalidade. Há interesse pelo

companheiro; inicia-se O jogo social.
Por isso, a experiência escolar é impor
tante nessa época. Além de companhei-

ia nova,
ros, a escola ofezece uma vivênc

Ao aumentar seu raio de ação, a
criança conhece pessoas novas (ou se-

aonde acompanha a mãe nas compras.

Mas os papéis mais constantes são mes-

,
mo os pais, os irmãos, à “tia” da escola

com os quais mantém vínculos mais
contínuos.

isso é movimento, tudo isso é vida. São
fases seguidas e interligadas do desenvolvimento. Etapas que indicam aumen-

to da vivência e do conhecimento da
criança, que mostram a passagem do seu

conhecimento corporal, do ambiente,
até O início da socialização e aquisição
de noções simbólicas.
O objeto, o brinquedo, passa à

existir na interseção de várias formas de
apreendê-lo. Experimentando, manu-

seando, a criança entende o mundo que
a cerca e se localiza nele.
A vida se dá através dessas ativi-

dades: brincar, jogar, representar. Nas

palavras de Carls Rogers “o ser humano
tem uma tendência, ou impulso básico
de

atualizar,

manter € desenvolver O

organismo experimentador”.

clínica
Tessa Drexler Ripper é psicóloga especia
e terapeuta infantil, formada e
Ciências €
lizada pela Faculdade de Filosofia, e diretora
P,
PUCS
da
,
ntiae
Sapie
Sedes
s
Letra
de psicodrama, formada pela ABPS.
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cimentos. Sabem muito, brilham em dialética,
em citar os
clássicos, mas em sua maneira de encarar a vida muitos dêles

dades, fico quase sempre chocado com a falta de qualidades

adultas daqueles garotos e garôtas recheados de inúteis conhe-

deram seu amor, sua esperança, e sua caridade?

Há milhares de porquês quanto a êste jactancioso estado dê
civilizada eminência. Faço essas perguntas porque sou, de
profissão, um professor, alguém que trata com jovens. Faço

brincar: coloca sôbre ombros moços cabeças velhas.

ência. Rouba à juventude seu direito de brincar, brincar e

resto deveria compor-se de ferramentas, argila, esporte, teatro,
pintura e liberdade.
A maior parte do trabalho escolar que os adolescentes fazem
é, simplesmente, desperdício de tempo, de energia, de paci-

vresco é educação.
Os livros são o material menos importante na escola. Tudo
quanto a criança precisa aprender é ler, escrever, contar. O

Quando eu falo a estudantes de escolas normais e universi-

;jiDERO PASARAL
FRENTE A DECIR
LA LECCIÓN

| PORQUE LOS DEBERES SE HACEN
EN LA CASA,LA MAESTRA 6
CORRIGE EN SU CASA,Y TODO
ES MAS DISCRETO

adulto, que corre a mostrar a Tommy como sua nova máquina
funciona. Há sempre alguém para erguer o bebê e colocá-lo
numa cadeira, quando o que o bebê queria era examinar
alguma coisa na parede. De cada vez que mostramos a Tommy como sua máquina trabalha, estamos roubando a essa
criança a alegria da vida-a alegria da descoberta-a alegria
de vencer um obstáculo. Piorl Estamos fazendo com que essa
criança acredite que é inferior e deve depender de auxílio.
Os pais são tardos no compreender quanto é falho de importância o lado. referente à escola. Crianças, como adultos,
aprendem o que desejam aprender. Tôda outorga de prêmios,
e notas e exames, desvia o desenvolvimento adequado da per-sonalidade. Só os pedantes declaram que o aprendizado li-

quase todos os lares, há sempre pelo menos um adulto não-

aprender fazendo. Não há nada de criador nêle.
No lar, a criança está constantemente sendo ensinada. Em

lista. Mesmo o sistema Montessori, famoso como sistema de
jogos dirigidos, faz-se maneira artificial de levar a criança a

a confecção de uma alfineteira sob os olhos de um especia-

anto de nossa educação é verdadeiramente funcional,
autêntica auto-expressão? O trabalho manual é, muitas vêzes,

lares. Pergunto que espécie de bem terreno pode vir de discussões sôbre francês, ou história antiga, ou seja lá o que fôr
se êsses assuntos não valem um. caracol quando comparados
com as perguntas maiores, relativas à natural realização da
vida, da felicidade íntima do homem.

pois se referem a assuntos esco-

essas perguntas porque as que muitas vêzes os professôres

fazem não têm importância,

o

Por que continuam a existir religiões que de há muito per-

Por que um bastardo é uma vergonha social?

Por que se odeia e lincha o negro?
0,
Por que há despiques e despeitos?
maliciosas?
piadas
para
Por que o sexo é obsceno, e motivo

Por que existe o ódio chamado anti-semitismo?

ciência social do mundo ainda é primitiva.
Se hoje sentissemos disposição para indagar, poderíamos
fazer algumas perguntas constrangedoras:
Por que o homem parece ter muito maior número de doenças
do que os animais?
Por que o homem odeia e mata na guerra, quando os animais não fazem tal coisa?
Por que aumenta a mortalidade pelo câncer?
Por que há tantos e tantos suicídios?

da mecânica em rádio e televisão, em eletrônica, em aviões
a jato. Ameaçam-nos novas guerras mundiais, pois a cons-

tarismo ainda permite que a opinião pública aprove o esporte
bárbaro que é a caça. Os progressos da época são progressos

à guerra. Nossa medicina não põe fim às moléstias. Nossa
religião não aboliu a usura, o roubo. Nosso decantado humani-

sucesso. Nossa educação, nossa política, nossa economia, levam

preparação para a vida. Nossa cultura não tem tido grande

que significa encontrar interêsse. A educação deveria ser uma

Mantenho que a meta da existência é encontrar felicidade, o

A EDUCAÇÃO DE SUMMERHILL
VERSUS EDUCAÇÃO PADRONIZADA

HACER 10S DEBERES,
;BÍEN,ADMITIDO!
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-ntimento.

Falo-lhes de um

o fator emocional, o poder de

Seus livros escolares não tratam do

Não lhe era possível, simples-

seus exames vestibulares, e pela sétima vez. Talvez que agora

quei encantado o tive notícia de que ela fracassara em

ade, mas a alma da menina voltava-se tôda para a arte. Fi-

> Sua mãe desejava que ela fôsse para a universi-

Vi uma garôta chorar tôda a noite por causa das lições de

de aula.

Não sabemos quanta capacidade de criação é morta nas salas

Criadores aprendem o que desejam aprender para ter os
instrumentos que o seu poder de inventar e o seu génio exigem.

tivesse podido, realmente, passar naqueles examesl

grafias. Que perda teria sofrido o mundo, se Nijinsky não

prontas num papel, pelo menos é o que diz uma de suas bio-

lugar. Forjaram um exame para êle, dando-lhe as respostas

mente, aprender os assuntos escolares: tinha a mente em outro

aprovação naqueles exames.

não conseguiu passar nos exames de sua escola de São Petersburgo, e não poderia entrar para O Balé do Estado sem a

Aprender é importante, mas não para tôda gente. Nijinsky

rinquedo, a fim de se tornar tragável.

Ro do brinquedo. E ensino não deveria ser temperado com

matemática e mais outras coisas]
Não pretendo denegrir o ensino. Mas o ensino deve vir de-

—Obal Ninguém mais me apanha estudando aquela estúpida

Tenho a prova disso em cada aluno nôvo. Quando lhe
dizem que a escola é livre, o nôvo aluno exclama:

compreendermos que uma criança média não tem grande interêsse por êsses assuntos.

aritmética, história, geografia, um pouco de ciência, um pouco
de arte, e, sem dúvida alguma,  וmas é tempo de

coração.
Já era tempo de estarmos desafiando a noção escolar de
trabalho. Todos concordam em que a criança deve aprender

padrões do ensino livresco: continua separando a cabeça do

nação. Ássim, o sistema continua, tendo por alvo apenas os

caráter humano, do amor, da liberdade, ou da autodetermi-

nuarão a desconhecer.

mundo cujo conhecimento lhes foi negado, e que êles conti-

subordinar o pensame:

animados, mas algo lhes

ensinaram a sentir. Tais estudantes são amistosos, agradáveis,

são crianças. * Porque foram ensinados a saber, mas não lhes

[ CERO DELANTE DE TODO
EL MUNDO ?

PROTAGONIZANDO SU

DERECHO A QUE LO
|“HAY
TENGAN A UNO AHI;
no teatro.

currículo que faz uma costureira em potencial esquadrada ou a Lei de Boyle é absurdo.
Cook escreveu um livro chamado O Caminho do
no qual conta como ensina inglês através de brin-

Essa noção de que a não ser que a

brincando”. 0 brin-

tender melhorar o esplêndido momento falando em erosão das

eterminado fim, mas que haverá de bom nesse fim eu não sei.
Se um professor vir seu aluno brincando com lama, e pre-

quo é, assim, usado os como um meio para atingir

cingienta anos a senha era “aprender

criança aprenda alguma coisa está perdendo tempo, nada mais
é do que uma maldição, uma maldição que cega milhares
de 1 e grande maioria dos inspetores escolares. Há

recoberta de açúcar.

choar à teoria de que o ensino é de alta importância. Cook
afirma que o ensino é tão importante que a pílula deve ser

cadeiras. O livro é fascinante, cheio de coisas boas, mas, ainda
assim, penso que se trata apenas de uma nova forma de acol-

nhistas. O
tudar raiz
Cadwell
Brinquedo,

mas entre elas, mais tarde, passam a ser costureiras ou dese-

um bom maquinista ou eletricista. Eu não ousaria tomar um
tom dogmático em relação a meninas que nunca vão às aulas,
especialmente às de matemática e física. Frequentemente tais
meninas passam muito tempo com trabalhos de agulha, e algu-

rapaz com inclinação para a mecânica, e mais tarde se tornará

Já descobrimos que o rapaz que não consegue ou não quer
aprender a ler até-digamos—os quinze anos, é sempre um

lentes pedreiros, ou policiais de primeira classe.

competentes, talvez chegassem a ser bons mecânicos ou exce-

fessôres sem imaginação, médicos medíocres 6 advogados in-

do através do colégio ou da universidade, e tornam-se pro-

Escolares indiferentes, que, sob pami passam arranhan-

mo?—perguntei-lhe.
Ela fêz uma careta melancólica:
ea: Sou uma das últimas, porque não sei gramática inglêsa.
Penso que o que acabo de contar é quase o melhor comentário sôbre aquilo que os adultos consideram educação.

—Você deve ser a primeira da classe em inglês, não é mes-

em Summerhill, e tinha. falado ali um inglês perfeito.

Há algum a encontrei-me com uma garôta de catorze
anos, em Copenhague. Essa garôta havia passado três anos

a mãe permitisse a realização de seu desejo, que era ingressar

=]

מא,  שקHAY QUE

MIRAR EL LADO POSITIVO
DE VOLVER A EMPEZAR UN

8

NUEVO ANO DE CLASSES!

margens dos rios, que fim tem êle em vista? Que importa à
criança a erosão dos rios? Muitos dos chamados educadores
acreditam que não importa o que uma criança aprenda, desde
que lhe ensine ago

E, naturalmente, com as escolas tais

como são-apenas fábricas de produção em massa—que pode
um professor fazer senão ensinar algo e chegar a acreditar no
ensino, julgando-o, em si mesmo, coisa importante?

Quando faço palestra para um grupo de professôres, começo

ps dizer que não vou falar sôbre assuntos escolares, sôbre
isciplina ou sôbre aulas. Durante uma hora meu auditório
ouve em enlevado silêncio, e, depois do aplauso sincero, o presidente anuncia que estou pronto para responder perguntas.
Pelo menos três quartos das perguntas que me fazem versam
sôbre matéria escolar e ensino.
Não digo isso tomando ares superiores, de forma alguma.

HAy QUE PENSAR ENEL
REENCUENTRO CON VIEJOS
COMPANEROS, EN LO LINDO «4
DE CONOCER NUEVOS AMIGOS...

Digo-o com tristeza, e para mostrar como as paredes das salas

de aulas e os edifícios com aspecto de prisões estreitam à visão
dos professóres, impedindo-os de ver as coisas verdadeiramente essenciais da educação. O trabalho dêles trata com
uma parte da criança que está acima do pescoço, e naturalmente, a parte vital, emocional dela, fica sendo território estrangeiro para o mestre.

Eu gostaria de ver um movimento maior de rebelião entre
nossos jovens professôres. Educação de alto nível e diplomas
universitários não fazem a mínima diferença na confrontação
dos males da sociedade. Um neurótico letrado não faz dife-

rença alguma de um neurótico iletrado.
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» EN LA ALEGRIA DE LOS |

CREOS
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,
510,155 dx,
RAZ..../COMO!..éLO
TENIAS ANOTADO EN
UN PAPELITO ?

Em todos os países, sejam êles capitalistas, socialistas, ou

comunistas, primorosos prédios escolares são construídos, para
a educação dos jovens. Mas todos os laboratórios e oficinas

maravilhosos nada fazem para ajudar John, Peter ou Ivan a

vencer os prejuízos emocionais e os males sociais nascidos da
pressão sôbre êles exercida pelos pais, pelos professôres e pela
qualidade coercitiva da nossa civilização.

Y.SI Si HAY QUEVER EL TRABA:

36 QUE ME COSTO,;TODA LA
MARIANA PARA ENCONTRAR
ESOS TRES ESTÚPIDOS ARGUMENTOS DE PORQUERIA !
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LLÂMA
DEDARIDAD DE
CRITERÍOS
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LEVANTO Y VOY A
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 ברזיל- דרור הבונים

de sus

familia
Janusz
estaba

gozaba de gran popularidad. Su nombre no era mencionado en el programa y finalmente fue suspendida su emisión a pesar de su popularidad,

mismo, tenia un programa de radio para niãos, “El Viejo Doctor”, que

obtenia de sus actividades literarias, para el orfanato y los campamentos
de veraneo que él habia establecido y que dirigia. Sus libros para niÃos
eran muy populares y eran utilizados como texto en las escuelas. Ási-

vez por semana y utilizaba sus ganancias como también el dinero que

se entregé de Ileno a sus huérfanos. Sólo recibia pacientes privados una

a los nifos. Alrededor del afo 1908 abandonó su consultorio privado y

ciable.
Korczak era un escritor, un ensayista y novelista. Todas sus obras
tienen un denominador común: los niãos como tema y estaban dirigidas

ayuda que brindó a Korczak, en su vida privada y profesional, fue inapre-

habian comenzado a reclamar su atención, su corazón y eventualmente,
su vida.
No se casó. Fue asistido y ayudado en su trabajo por su amiga y
compafiera de toda la vida, Stepha Wiliczinska. El habia decidido que
el matrimonio y la vida de familia ocuparia gran parte de su tiempo y le
impediria consagrarse enteramente a “sus” niÃos. (No obstante, es posible
que Korczak estaba fuertemente influenciado por el suicidio de su padre
y temia que sus hijos podian heredar una tara atávica). Stepha aceptô
su decisión y también ella consagró su vida a los nifos y al Doctor Era
también una destacada pedagoga, una mujer inteligente y dotada, y la

desheredados, los abandonados y desamparados, los nifios sin hogar,

pamentos de veraneo para nifos menesterosos. Ya era una figura familiar
en los bajos fondos de Varsovia, donde los “niãos de las calles”, los

una carrera médica exitosa e importante ocupaba sólo un lugar marginal
en su vida. Pasaba los veranos trabajando como voluntario en los cam-

además de atender su consuitorio particular. Pero para el joven Korczak,

padres, pero el suceso que ejerció más influencia en su juventud fue
de
ciertamente el suicidio de su padre. Se diplomó en la Universidad
Varsovia y prosiguió sus estudios en Berlin y en Paris, graduándose como
médico. Se especializó en pediatria y obtuvo un cargo en un hospital,

Henryk Goldszmidt nació en Varsovia en 1878, hijo de una
pudiente y asimilada. Cuando tenía 20 afios adoptó el seudónimo
Korczak, el nombre del héroe de una novela histórica polaca que
leyendo.
Tuvo una infancia feliz. Vivió rodeado del carião y cuidados

JANUSZ KORCZAK — HENRIK GOLDSZMIDT

debido a que Korczak era judio. Durante la primera guerra mundial,

Korczak, el socialista asimilado, el médico de renombre, el intelectual
cosmopolita, se mantuvo siempre judio, en su fuero interior. El significado
del término, cambió para él en diferentes momentos de su vida, pero
nunca el hecho en si. Comenzó su carrera abrigando la esperanza de

KORCZAK EL JUDIO

Korczak era una personalidad sumamente importante, no sólo en
Polonia, sino que en toda Europa (en 1915, durante la ocupación alemana
de Varsovia, una delegación de miembros del Parlamento alemân visitó
el famoso Orfanato judio de la ciudad), como para sentirse personalmente
afectado por los ataques antisemitas, de los que fue blanco toda su vida.
Pero contribuyeron a mantenerlo consciente del antisemitismo que prevalecia en todas las esferas de la sociedad polaca y que amenazaba
la existencia futura y el bienestar de sus huérfanos — como también de
sus correligionarios.

para los huérfanos cristianos.

cibia que los nifios necesitan la seguridad de una fuerza estabilizadora
en el mundo. El Orfanato judio, construído de acuerdo con sus especificaciones, tenia una sinagoga. Quiso que se construyera una capilla en
el orfanato de Proshkov, pero el director de la nueva institución, con
ideas y una doctrina estrictamente anticlerical, le negó el pedido. Cuando
se completó la construcción y el orfanato fue inaugurado oficialmente,
la prensa de Varsovia atacó fieramente al “judio Korczak” que habia
erigido una sinagoga en el Orfanato judio, pero no edificó una iglesia

de los intelectuales de la época y la mayoria de sus amigos y colegas
profesionales judios y gentiles, estaba adherido en gran manera a la
ideologia de las doctrinas socialistas y de la izquierda. No obstante, per-

Korczak no era del todo religioso y de hecho, al igual que gran parte

al Orfanato Judio que él habia fundado. El orfanato, en el cual Korczak
cumplia funciones de Médico Asesor, fue establecido en Proshkov.

Las autoridades polacas se dirigieron a Korczak, encomendáândole
el establecimiento de un orfanato para nifos polacos cristianos, similar

de esa época, no era ciertamente común que un judio desempefiara los
tres primeros cargos.

militar, con funciones de Oficial de Rehabilitación y dictaba un curso en
la Universidad Libre Polaca y en la Escuela Normal Judia. En la Polonia

Korczak prestó servicio en el ejército polaco como médico con rango

“Solo con Dios” (1922); “Cuando Vuelva a ser Nifão” (1925);

clarividente. Sus obras literarias y sus charlas en la radio contenian todas
un Ilamado a la tolerancia, al respeto por los derechos del débil y del
inocente, por el reconocimiento de los deberes y responsabilidades que
entrafan la fuerza y no sólo de sus derechos y privilegios. Toda su teoria

La obra literaria de Korczak contiene una clave a ésto como a los
otros aspectos de su vida. Escribió tratados de pedagogia y cuentos para
niãos pequefios. Estas obras aclaman la inocencia del nião y su bondad
natural. Tantos unos como los otros, proclaman la responsabilidad — y

en mal y viceversa. Era una pesadilla de vn enfermo a la nrofecia de un

“Senado de Dementes”, escrito en la década del 20, el bien se convierte

las naciones y en particular sobre su tan vulnerable pueblo judio. En

y el inminente destino funesto que pesaba sobre el porvenir de todas

pareció percibir el espíritu maligno que se estaba desatando en el mundo

câmaras de gas de Treblinka.
Al igual que muchas de las grandes personalidades de Europa a
comienzos del siglo veinte, Korczak, dotado de sensibilidad y talento,

Fue bajo esta bandera que en 1942 los niãos emprendieron su último
viaje, marchando por las calles de Varsovia, vestidos con sus ropas de
Shabat, raídas pero prolijas, encaminándose al tren que los Ilevaria a las

Cuando en 1940 los niios del Orfanato Judio fueron obligados a
pasar al Ghetto de Varsovia, el Doctor buscó para ellos un emblema que
los uniera y les brindara estimulo. Hicieron una bandera. Era la bandera
verde del rey Matti, el simbolo del mundo inocente del nifio. Y como la
otra fase, el otro “yo” de Janusz Korczak fue siempre Henryk Goldszmidt,
para afirmar el orgullo de los nifos de ser judios, el reverso de la bandera representaba una Estrella de David azul sobre un fondo blanco.

nifos del mundo, representaba un árbol con un fondo verde.

cado por un mundo adulto de transigencia, intriga, mentira, egoismo y
codicia. La famosa bandera del rey Mateo, bajo la cual debian unirse los

mundo de inocencia se equipara al bien. El reino es corrompido y derro-

basado er: principios de justicia y bondad, gobernado por los niãos cuyo

(1928). Fue traducido a varios idiomas y al igual que otros libros de
Korczak, continúa siendo hasta hoy dia parte de los programas escolares,
en especial en Curopa. El describe un reino ideal fundado por niãos,

“Reflexiones” (1938).
Uno de sus libros para nifios más famosos era “Mateo, el Joven Rey”

1929);

huérfanos desamparados con un sentido del bien y el mal; “The Drawing
Room Child” (1906), una crítica de los métodos pedagógico de la época;
“How to Love a Child” (1920-21); “El Derecho del Nifo a ser Respetado"

conocidas se destacan “Los Nifios de la Calle” (1901), acerca de los

el fracaso — del adulto respecto a la proteccién de la inocencia infantil.
Su estilo era simple, carente de retórica y de abstracciones, pleno
de humor, de ironia y a veces poético. Entre sus obras teoréticas más

EL ARBOL VERDE & LA ESTRELLA AZUL

a Palestina, constituyó la consecuencia lógica de su educación en el
Orfanato.
Su actitud respecto al judaísmo en tanto que religión, era aún más
compleja y es por ello que resulta muy difícil definirla, debido al testimonio contradictorio de sus ex-alumnos y discípulos, todos ansiosos de
exaltar las virtudes del Doctor — desde el punto de vista de cada uno
de ellos. Todos declararon que en el Orfanato habia una sinagoga y que
Shabat era observado como un día especial. Habia un maestro de religión que ensefiaba el Kadish y se recitaban las oraciones. Las festividades
judias eran particularmente celebradas, con ceremonias y ritos públicos,
en especial Pesaj y Jánuca, cuando habia siempre invitados.
Pero para un grupo de los ex-alumnos de Korczak, estas actividades
tradicionales no constituian más que ritos de identidad sin importancia
fundamental, ignorados por los nifos mayores y más seguros de si
mismos. Para otros, de lo contrario, las clases de religión, las oraciones
y las festividades, ejercieron una influencia profunda en sus vidas.
Qué representaba el judaísmo para Korczak ? Una superstición anticuada, una tradición, una religión, un medio para afirmar su fe en un
mundo significativo? O quizás, en diferentes épocas, todos estos ele-

de sus ex-alumnos, pupilos, estudiantes y colegas, para quienes la aliyá

que las divisiones artificiales entre los adultos no debian afectar necesariamente el curso de su trabajo con los nifios. Finalmente, después
de trabajar durante muchos c::03 dentro del marco de instituciones, arribó
a la triste conclusión de que las instituciones europeas, a cuyo establecimiento él habia contribu'!: no podian prestar servicio a judios y nojudios por igual.
Habia inaugurado su Orfanato Judio en 1911. En la década del 30
actuó como representante no-sionista de Polonia en la Agencia Judia.
Como buen socialista humanista que era, el particularismo del ideal sionista no le atrajo en su temprana juvuntud. Sin embargo, cuando viajó
por primera vez a Palestina, fue recibido y se encontró con un número
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Korczak el Hombre

ese período. En consecuencia, en cierta
s ocasiones su práctica podria
parecer estar en conflicto con las teoria
s que él preconizaba.

LA TEORIA Y LA PRACTICA
Korczak contribuyó a la educación, no sólo con sus
objetivos, sino
que también mediante sus métodos, sus conclusiones
y sus logros. Más
que teorias, Korczak tenia ideas. Su preocupación
fue siempre por el
 סהוחcomo individuo más bien que por la infanc
ia en sentido abstracto.
Al mismo tiempo, era un científico eminente, influe
nciado por las doctrinas
socialistas, pedagógicas y sociológicas prevalecie
ntes en Europa durante

destinados al fracaso.

vindicar lo que le correspondia por derecho. Respeto
a si mismo y respeto
a los demás, éstos eran los fundamentos que Korczak
trató de inculcar,
no sólo a sus niãos, a sus alumnos, sino que tambié
n a la sociedad, y
mientras lo intentaba sabia que de todas maneras
sus esfuerzos estaban

de educación era un intento de desarrollar la independenci
a del nião,
para que no tuviera que depender de la benevolencia de otros
para re-

El nifo Korczak

primordiales.

Su

teoria

de

educación

implicaba

una

relación

mente en los sistemas modernos de educación, es un result
ado del

El segundo factor en las teorias de Korczak, no aceptado
general-

entre maestro y alumno que exigia una dedicación comple
ta de parte
del educador a cada nifo individualmente. Todas las
dificultades confrontadas por el maestro en las relaciones con sus
alumnos, eran atribuibles a la falta de comprensión de parte del maestr
o. En consecuencia,
en el sistema de Korczak, no habia lugar para el maestr
o de tipo “término
medio”. Sólo era aceptable una vocación absoluta. Korcza
k “consideraba
la educación como una misión — una función completa
de la personalidad
y carácter del maestro"? Porlo tanto, no era algo que
se podia aprender
O siquiera capacitarse en las escuelas normales, con la
ayuda de sistemas
metodológicos o toda otra ciencia pedagógica. El maestr
o sólo podia
aprender mediante su propia experiencia como educador.
Tampoco podia
aprender de un colega. Sólo la experiencia personal
era válida.

débiles

y de su propia práctica, tienen — para otros educadores
— dos puntos

Las teorias de Korczak, que pueden ser deducidas
de sus escritos

diarios, estaban de hecho administrados y dirigidos por los
nifios mismos.
Fue uno de los experimentos pedagógicos más origina
les, modernos ּצ
exitosos. Sirvió como precursor y modelo para un númer
o de proyectos
de educación del siglo 20.

en miniatura, y sus instituciones, su gobierno, su concej
o, su tribunal, sus

Su tercer objetivo consistia en desarrollar en el nião el
sentido de
la independencia, en tanto como individuo y como miembro
de la sociedad.
El innovador Orfanato Judio, que estaba organizado en forma
de un estado

sociedad, el ideal de Korczak en el que creia fervor
osamente, si sólo se
podria desarrollar la bondad inherente en el hombre,
mediante una educación apropiada.

El segundo objetivo consistia en desarrollar en el nião
el respeto
por el valor y los derechos de los demás. Esto era la base
de la buena

estimación.

el nião se destaca y sobre cuya habilidad puede basar su
sentido de auto-

música, etc. — porgue el Doctor sabia que siempre había algo
en que

ridad y su confianza en el lugar que él, ocupaba
en el mundo. En el
Orfanato se estimulaba casi todo tipo de actividad
— lectura, gimnasia,

tancia como individuo y miembro de la sociedad, el recono
cimiento de
sus propios talentos y facultades y, de esta manera su
sentido de segu-

tuvo en mente tres objetivos básicos. El primero consist
ia en desarrollar
en el nião un sentido de amor propio, la conciencia
de su valor e impor-

Korczak veia en cada nihio un individuo singular. No obstan
te, siempre

1

sus

actos,

pero

utilizaba sus descubrimientos

para tratar al

todavia aprender las preguntas.
El triunfo claramente cercano e inminente del mal sobre el bien en
el hombre, el fracaso de las ciencias en proporcionar las soluciones inmediatas a problentas centenarios, los sistemas políticos que no constituían
las realizaciones de nuevos ideales sino que eran más bien una forma
pervertida de los viejos y la flagrante amenaza de los horrores que se

Al igual que otros intelectuales y pensadores de su época, Korczak
comenzó con lo que él creia eran las respuestas y constató que debia

EL ULTIMO CAPITULO

con genio, talento y pleno de amor por su arte, fue uno de los más
grandes en practicarlo.

tampoco una vocación — sino que un arte. Y Janusz Korczak, bendecido

Porque de hecho, para Janusz Korczak, ya sea que tuviese o no
conciencia de ello, la educación no era una ciencia, ni una profesión, ni

reconociendo sus necesidades personales y respondiendo a ellas.

un método científico minuciosamente desarrollado sobre el punto, sino que
su propio don para amar, comprender y hablar al corazón de los niãos,

siones generales. Y cuando llegaba el momento de actuar, no aplicaba

nião objeto de su preocupación únicamente, y no para arribar a conclu-

conducta,

considerar al nifio albergando los mismos sentimientos y las mismas
características del adulto, pero en menor escala. Korczak mismo se valió
de su formación científica como medio en la dirección del Orfanato.
Trataba a cada nifo buscando en él los sintomas que evidenciaran su

interacción entre el individuo y la sociedad”.
Para Korczak, que idealizó al niho como simbolo de la inocencia no
tocado aún por-la influencia corruptora del mundo adulto, era natural

tamiento del nião y del adulto eran esencialmente el resultado de "8

uno con su carácter propio, fueron rechazadas. Las formas de compor-

adolescencia eran estados distintos y separados del crecimiento, cada

Las conclusiones psicológicas, de que los períodos de la nifez y de la

propio medio ambiente y trasfondo de Korczak. Como se ha sefialado,
“en la época de Korczak la cuestión que afrontaban los educadores marxistas -y-occidentales se relacionaba con la aplicación de la psicologia
en la educación".* Educado en Europa y con tendencias socialistas.
Korczak estaba probablemente firmemente influenciado por las teorias
marxistas que denegaban la existencia de grandes diferencias entre la
pauta del comportamiento entre niãos y adultos, “atribuibles a procesos
biológicos y psicológicos e inherente en el período de la adolescencia”.

o

sociedad. Habia venido para averiguar si ese “gran experimento”, ese
sionismo, teníia algún valor y quizás para convencerse a si mismo que
eso no era más que una quimera. Cuando dejó el país, ya estaba comprometido a una nuevo ideal.

tura La primera visita fue breve — sólo seis semanas. Korczak pasó
gran parte de su tiempo familiarizândose con el nuevo país y su nueva

Finalmente, en 1939, Korczak decidió visitar Ein Harod y trabajar
con los niãos, y servir al kibutz como asesor en los métodos de puericul-

que pedían a Korczak que viniera a Eretz Israel.

de Korczak. Prueba de ello era el gran número de discípulos, ex-asistentes
de Korczak y egresados del Orfanato que hicieron su aliyá a Eretz Israel
en las décades del 20 y del 30. En 1931, Stepha viajó a Palestina, viviendo
y trabajando en el kibutz Ein Harod. A su regreso, agregó su voz a los

No obstante, el sionismo era parte y una parte positiva en el mundo

en 1925. Firmó un Ilamamiento a los judios de Varsovia en nombre de esa
delegación... y ello después de que fueron introducidas ciertas enmiendas
y supresiones. Pero Korczak, personalmente, profesaba una ideologia y
credos diferentes. El percibia el futuro de la sociedad y los judios como
parte de la misma, erigido sobre simientos diferentes.

los requerimientos provenientes de grupos sionistas de Varsovia y aceptó
recibir delegaciones de Eretz Israel, como la encabezada por Ussishkin

En 1928 Korczak escribió en forma negativa acerca de Israel y del
sionismo. El “identificaba judaísmo con humanismo...” El “problema del
hombre”, su pasado y su futuro en la tierra, relega a un segundo plano
el problema “del judio”.*
A comienzos de la década del veinte, las relaciones de Korczak con
el sionismo eran oficiales y distantes. Respondió con cierta cortesia a

flaqueó y existen indicios de que fue la búsqueda del significado de esa
identidad lo que comenzó a preocuparlo durante los últimos afios de su
vida. Ello se funda en su relación con Israel y el sionismo.

dias, objeto de controversia. Pero su auto-identificación como judio no

era suficientemente problemática como para devenir, aún en nuestros

Korczak era judio, mas su propia definición del término habia pasado
por un número de cambios. Como hemos visto, su relación con el judaismo

camino que emprenderia Korczak? Es posible que sería el último camino?

avecinaban, todo ello era la herencia que los Hijos del Siglo Veinte tanto
habian ansiado reivindicar.
Algunos aceptaron estoicamente la destrucción de sus esperanzas,
otros en su desesperación capitularon, otros se lanzaron en busca de
nuevas respuestas — o decidieron retornar a las antiguas. Cuál era el

כ

El que estas preguntas hayan quedado: sin respuesta, no es más
que una de las innumerables tragedias que debió soportar el pueblo
judio durante el Holocausto.

amenazaba a sus nifãos y a su mundo ?

desafio? Pudo ser que Korczak habia hallado en el judaísmo la respuesta
que le serviria para combatir el mal que presentía y temia, el mal que

para poder declarar : una nueva página, el último capítulo...”
Seria este último capítulo el capítulo judío? Escrito por elección y
no por la fuerza? Escrito con humildad y no con orgullo y tampoco como

venir a Jerusalén por un afo y aprender el hebreo y después... “hacer
todo lo que se me pida.”
30 de marzo de 1937 “A pesar de todo, tengo fe en el futuro de la
humanidad, de los judios y de Eretz Israel.”
Y finalmente: “Quisiera ya encontrarme en mi pequeÃo cuarto en
Jerusalén, frente a una Biblia, textos, un diccionario hebreo, papel y lapiz,

Pero el suefio subsistió. En 1937 Korczak escribió que tenía pensado

destino aparte del Doctor. Korczak retornó a Varsovia y a los nifios para
quienes su Orfanato era un refugio, un hogar, un portal abierto a la
esperanza.

solos, desamparados, sin que hubiera nadie quien se preocupara por su

poblaciones hundidas en la miseria. Habia demasiados nifos huérfanos,

aún tantos en los barrios menesterosos de Varsovia... en las pequefias

radicarse defintivamente y establecer un hogar infantil en las montafias
de Guilboa y traer a Palestina los nifos de su Orfanato en Varsovia.
Muchos de estos nifos — como lo hicieron antes un número de alumnos
y discípulos de Korczak — vinieron más tarde a Palestina. Pero quedaban

y su familia. Retornó a Varsovia sofiando con volver a Eretz Israel para

Esta vez cuando Korczak dejó Ein Harod, sintió que dejaba su hogar

positiva.

respecto al aspecto religioso de Eretz Israel, Jerusalén y Nazaret, fue

impactado por el vínculo entre los pioneros y su tierra y su reacción

mente impresionado con la filosofia social y educativa del kibutz.: Su
segunda visita, en 1936, fue de dos meses y medio y despertó en él
una simpatia tanto personal como ideológica. Se sintió emotivamente

propio anhelo.
Durante su primera visita de seis semanas en 1934, quedó especial-

hizo persuadido por amigos y discipulos, sino que en respuesta a su

entre dos ideales. En 1936 visitó Eretz Israel por segunda vez pero no lo

sentirse más y más desgarrado espiritualmente entre Polonia e Israel,

Durante tos  בששanus posteriores 8 8 שוש א.  טשווטוווטש ו₪

"Dices haber vivido? Cuántos suelos has arado? Cuántas hogazas
de pan has cocido para que los hombres coman? Cuánto has sembrado?
Cuántos árboles has plantado? Cuántos ladrillos has colocado para constrir
“En Soledad”
una vivienda ?

“Si es que hay un país en el mundo donde los suefios y temores de
los niãos, sus anhelos y sus dificultades son realmente motivo de preocupación verdadera — este país es quizás Eretz Israel.”
“Cartas”

'algún dia' o 'no todavia! o 'maiiana', sino que “ya”... ahora... hoy... son
“How to Love Children”
seres humanos.”

paciones y dudas diferentes — 100 nifos — cien individuos que, no

"Centenares de corazones diferentes laten bajo un mismo uniforme
y en cada uno de ellos — problemas distintos, trabajo diferente, preocu-

“No existo para ser amado y respetado, sino para poder trabajar

e
y amar.
el
por
preocuparme
deber
mi
Es
debe.
me
Lo que me rodea nada
“Del Ghetto”
mundo, por la humanidad.”

Los siguientes son extractos y citas tomados de la edición
de 4 volúmenes de las OBRAS COMPLETAS DE JANUSZ
KORCZAK (traducida al hebreo), publicada por Ghetto Fighters
House Ltd., Tel Aviv.

EN SUS PROPIAS PALABRAS...
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“Diario del Ghetto”

de ambular y de persecuciones. Fui hallado merecedor, yo he alcan“Reflexiones”
zado ésto.”

miento: la plegaria repetida cada afio: “el 800 próximo en Jerusalén”
se habla cumplido. Era el fin del Galut. El Retorno después de 2000 afios

zado ésto...
Viendo a la distancia las orillas de Haifa, resonó en mi el pensa-

felicidad. Por sobre todo dominaba la idea : ningún hombre, ninguno de
mis antepasados. Yo soy el primero. Yo fuí Juzgado digno, yo he alcan-

“Cuando viajé por primera vez en avión, sentí algo más fuerte que
un milagro, más que curiosidad, más que un sentimiento de orgullo o de

Qué has hecho ?”

Cómo es que estás vivo, que has sobrevivido todo lo que ha pasado ?

mirar los ojos de su amigo sin leer en ellos la pregunta :

“Durante mucho tiempo después de la guerra, un hombre no podrá

Estado en ta Tierra de Israel...
Basta |! No lo soportaremos más |
Hemos tratado tantas veces.
Siempre comienzan por invitarnos — después nos echan...
Desde ahora, nos asentaremos en nuestra propia tierra, en nuestra
patria.”
“Asi Medito”
1+

MIGUE LITO, >

CUIDADO, mb
PO R DIOS;

iPE-. PERO... EL,
“PRECIIPÍCIO, 14
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MADRICH

O JOVEM EM BUSCA DE UM MADRICH

Ds Movimentos Juvenis criaram enfim um madrich, e reconheceram que uma
pessoa jovem, pode ser um líder, e guiar jóvens menores que ele. Agora; são mui

tas as instituições que não se satisfazem tendo só um mestre e não um madrich.
A necessidade de madrichim deriva das exigências dos jóvens, que se vão organizando em sociedades ou kvutzot.

Nas idades de 9 - 11 anos criam-se grupos com

um líder, e saem em busca de aventuras fóra

das escolas. Os meninos e jovens -

querem um líder, querem ter peulot, passeios e festas. E isto não pode ser levado adianto sem

uma pessoa que se organiza e dirija - Um madrich.

A base des

se desejo por um madrich é a necessidade de apoiar-se em amigos mais maduros e
mais experimentados que sirvam como modelo de identificação. Por conseguinte, o

jóvem elege um madrich, alguém que ele aprecia, este não é igual a aos demais,
é uma pessoa quo irrríixa ragpoito aos demais que os rodeia
O DESEJO DE SABER
Outra razão quo o chanich busca o madrich, é que o madrich satisfaça
em grande parte sua curiosidade,

seu desejo de saber. O chanich não só pleteia ,

suas perguntas, opiniões 0 dúvidas, a qualquer pessoa, seja porque não sabe se
expressar, não tem confiança nos adultos, muitas vezes o desprezado e recebem resposta que não o satisfaz, e dizem que não são assuntos para sua idade.

E necessário um madrich que saiba aproveitar a oportunidade educativa que 99 apresenta, que se interesse pelas perguntas que ocupam a mente dos chanichim que lhe dê a oportunidade de se expressar suas dúvidas e que se as resolvam
e satisfaçam. Enfim, que o madrich seja seu amigo.
O respeito pela sua escola o chanich encontra sempre equivalendo

a

pressão de pais e mestres.
Muitas vezes o chanich recebe tarefa que não querem e não podem entender
o sentido que tem ou para que fazê-la.

O chanich faz porque teme ser castigado o

bisca libertar-so da escola e mais rápido possível.
40 passo, que o madrich e o chanich estão

num ambiente de reis liberda

de. O madrich introduz um mundo de ideais, desperta a crença em seus ideais, 6 0

fomenta a decifrar seus ideais as ações. O madrich não domina, senão

faz perti-

cipar aos chanichim c descobrimento de ideas e dados que que as ideas são desco
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ão dispostor a realizar.
são mesmo suas e por elas est
“bertas pelos chanichim, que
O vhanioh está convencido

o bem do made que O madrich atua não para

madrich desperta carinho e respoidrich, e sim para o bem da kvutzá. Por ela o

O madrich não ameaça e nem castiga como
to, atua em suas ações e suas opiniões.
o, -G-no resultado da educação social,
a oscola, porque não tem necedáidade diss
afeta ao madrich
e da mutua responsabilidade, tudo o que

é como 88 81678880

à

kvutzá toda.

vivência, sentimentos, exigências ,
O chanich tem seu proprio mundo de
as
. A nocessidade de novos horizontes,
6 dentro da escola não 066 86
tem
jovem quando começa à madurecer, não
dúvidas que se despertam e acussam num

éco nenhum

o jovem busca seu próprio
no período escolar imposto a ele. Por isso

em outro lugar, e em outra pessoa, uma caminho, sua liberdade e sua satisfação

que ele está passando, e por bl.
pessoa que não faz muito tempo passou pelo

é

compreendido.

A RELAÇÃO DO MADRICH AO MENINO
personalidade completa 6 Para o jovem de 11-12 anos, e madrich é uma
personalidade tenaz em palavra, € forto que não conhece dúvida e nem medo, uma
ação,

com respeito ao chanich,

este é que o
e aos mais velhos. A um madrich como

Forte!!, é o ideal de menino pré
ohanich ostá disposte a relacionar-se. O'"Madrich
do madrich; sua e moral
O chanich não fixa-se no 1860 espiritual
nom
ito algum , nada | O chanich só vê.
capacidade espiritual não lhe diz respe

adolescente.

ncia
le, a pessoa decidida, impetuosa, com apare

valente e tenaz,

que pode der-

rubar qualquer pergunta

em outra qualidade que se manifesta
Porque c chanich não presta atenção

|

está numa fase extrovertida, e não veem
exteriogmento? Talvez, porque o chanich
aspecto, e não vê claro o seu nundo inas coisas o rodeia, sua capacidade e seu
identificar-se de acordo com 88 08280terior, e vive um busca de um modêlo para

terísticas que lhe parece determinadas.

|

A PUBERDADE E A ADOLESCÊNCIA
é um pouco diferente. Ocor
A relação do jovem entre 13-14 anos ao madrich

da extroversão para a intrc
passa
re uma revolução em seu mundo interior. B
se encerra nele. Começa a prestar
versão, descobre-se a 81 mesmo, seu interior e
a sí mesmo, contra seu grupo Se ireatenção a acontecimentos internos. Luta côntr
a de seu mestre,
vela de forma aberta euem segredo, duvid

escapa de seus peis que

da, que conheça seu mun
até agora era a sua seguridade, busca a alguén que o enten

|
|
|
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do interior que lhe sirva de czcnpla, alguém que seja seu conselheiro, seu ami go
“que sofre como ele e trata de resolver seus problemas. Busca um companheiro mais

maduro mas não busca uma persohalidade mas calma cujos dosejos e ações estão definidos e comprometidos. O chanich que se robela contra autoridade, quo duvida

das leis o tradições e se compromete a novos costumes, leis que lhe é dado pela
sociedade, cujo representante conhecido e admiradoé o madrich.
Essa robelião ô um escape de suas obrigações irracionais e as cbrigeções
racionais, pois que em seu grupo o jovem não é livre de normas e conduta, U jovem fode haver decidido que serr pais não o compreende, que estão longe E? ser

mundo, suas vivências e emoções c é

+

ducação e os bons conselhos voltaram

eles e suas palavras. Agora, necessita de alguem que o reconheça como pesso:
direitos e obrigações

não se rende

avimadrich a não ser o que se sente paste

e aceita o que se diz com Tolintariedade.

A luta interna não faz do jovem crítico, rebelde ciniso & E.

טכ טי

נה

dade. A sociedade dos maiores vê isto com maus olhos ea chanich parece que qua
rem senpre reprimí-lo. O midrich que espera chegar ao nhanich não se ofende com

os estalos emocionais deste, não o obrigará pela força, não que o fato rão foi

correto, Buscará uma nova forra 6 encontrará o

mypndo

do jovem, discutirá

ao

fundo as coisas que os maiores consideram como " não são apropriados de sua idade, Assin o chanich se vê a si mesmo como parte de um grupo de ideais .

em 33-

sejo de revolução afim de consiruir, O madrich lhe dá a oportunidadê do oxprostar
e o ajuda a decifrar-se.

O madrich não facilita os problemas da juventude, não lhes trazem soluçãs
O madrich pensa, duvida busea e crê junt” com os chanich o melhor caminho 60 gloria ao seu desejo.

Ao chegar os jóvens aos sous 17-18 anos começa a ser um adulto, pads oca
mo, nais

racional e mais sério. Chega ao clima de seu dessenrrolar intelec tras

Seus enfoques e sua concepção do mundo, começam a concretizar-se sua forma de ver a vida.

mais objetiva. Agora ele necessita de um madrich com experiência,

mais maduro que eie,. Querem ver nun madrich a realização espiritual con a qual en

caminhará seus passos. Por ele o jovem que busca uma realização chaluiziana “cet
sita de um madrich

inmbuído nessa concepção e que está disposto a realizar c cue

realiza. Alguém con o megmo idioma que seja mais realizado que o chanich.
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CHANICH

DESENVOLVIMENIT

“O homem não chega a este mmdo

0

com um conjunto inteiramento dg

 מ0 à medidad que cresco, desen
נ
ס
ת
ס
ת

0
es
dad
ili
hab
do
o
vid
senvol
r es-

es. 2 melhor maneira de entede
volve sua inteligência e suas aptidõ
+
acidades é, compreendê-las como resultado

tas configurações destas cap
a contímia com um ambiente ques
da interaç ao de um organismo em mudanç
e desemvolvime;:
processo de crescimente
tambem mada constantementosEste

psicólogos. Na realidade, um Cat
to tem sido intehsamente estudado pelos
po específico
00

esta tarefas
e independente, foi dedicado a

4

da criar>
envolvimento da psicologia
Há várias razões para O des

encontrará a chave para
86
que
de
nça
cre
a
sto
exi
ar
lug
ro
mei
pri
gas Em
imento da persOs
compreender

do entend
a personalidade adultas s através

muitos "psicólogos da personaiidad
nalidade da crianças Por esta razão,
Em segundo lugar
blemas da psicologia fa criançao

de" ocuparam-se com pro

duray
tantas habilidades são adquirídas
tantas formas de comportamento e
parte de
demos estudar a aquisição de grande

te a infância que se preten

tom exSm
estudar a crianças Enentra-se um
comportamento adulto, devemos
ogos in

gem. E assim vemos psicól
plo distô no desenvolvimento da lingua
criamça

para tu
percepção, estudarem a
terossados no aprendizagem e na
es
ente existe a necessidadé de se
alm
Fin
ms
ssa
pre
que
o
açã
orm
inf
rem a
possê
considerar os esclarecimentos que
tudar a criança em si mesmarsem
es.
dade do adulto e de suas habilidad
zos obter a respeito da personali
erente «:
É também um organismo muito dif
8e a criança ê o paí do homem,
organismo adultos
PORTAMENTO
PADRÚES DO CRESCIMENTO E COM

O compertamento de um organismo

é sempre limitado e dirdgi*

anização neurológica, sua com:
org
su.
s,
ica
tôm
ana
ira
rut
est
pela sua
cresci,
& comportamato das crianças em
ção bioquímicas Por isto o estudo

mento caminhou ao lado

olvimento, E
de estudo do crescimento do, desenv
2

ios peincígi
as Destes estudos surgiram var
maturação do corpo da crianç
“
se
9
a estruturas
ção
fun
à
m
ona
aci
rel
que
nto
ime
os do desenvolv
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os dados 8
É aiffcil reunir e mais difícil ainda interpretar

ôlgudas curvas que
ferentes ao ctescimento mental. Entretanto, exs tim

fisico e mentale Por.
possibilitama a comparação dgx entre O crescimento

pânteligência cregce em
estas curvas parece claramente comprovado que
e a partir de então o 008
rápida velocidade até a idade dã 13 a 15 anos

cimento

espondênch
continua em velocidade decrescente. É notável a corr

a de inteligência globals
entre a velocidade de crescimento físico e

curvas de crescimento 4
A nossa primeira gencralização então é que: as
do crescimento mostra
8460 e mental global são paralelas e a velocidade
uma queda na puberdades

MAT

20 E AP

IZAGEM

desen =
A nistérha do desenvolvimento do corpo siigere que qe O

expansão de fun =
volvimento do comportamento deve mostrar uma contínua

ções

s €
e capacidades realizadas à medida que suas estruturas corporai

porque O comportamento
se desnevolvem, Portanto ge quizermos perguntar

nça mais jo
da criança mais velha é muito mais complexp do que o da eria
vem, não podemos

responder simplesmente comfaprendiaagem "

ou "erperi

o- aprendiência", O reconhecimento disto leva ao princípio da maturaçã

desenvolvimento do com
zagem, que podemos enumerar da seguinte forma: O

m como os es
portamneto reflete a maturação através do crescimento, assi
feitos acumilativos da aprehdizagem atravôs da experiências

0 princípio de maturação=aprondizagem sugere que esrtos treing
mentos não deveriam ser iniciados antes da criança estar específivamote
peeparada para eles, colocar a criança adianto de seu nível de maturaçãoe

pode impor e deformações projudiciais a ela, além de prejudicar os pais
os professores, Apesar de aparentemente a solução do problema gar

ser

simples, ou seja, a claboração de uma tabelaindicativa das eapaeidades

cada um em uma idade determinada, esta tabela é de difícil feitura devidv
ao grande número de fatores que influem nesta medidas

DIFERENÇAS INDIVIDUAIS NO DESENVOLVIMENTO
Nem sempre o comportamento mostar uma progressão constants eu
+
complexidade ou integração. Parece haver lapsos ou mesmo regressões 0

senvolvimento. Além disto existem enormes diferenças individuais no ₪
cimento e desenvolvimento; algumas crianças mostram um período infar
mais longoque outras, tanto física quanto mentalmente,

O fatonque oc desenvolvimento & esqueleto, dos processos vos |

hormonios e da idade mental não corresponderem sempre à idade cronoiógi
pode apresentar dificuldade tanto para os pais como para a criançai
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win de
uu tá d+ dO
Por cxompiU, as pess0us espurall quo Jud
adas poruma maturidade corres
certa constituição do corpo sejam acompanh

pondente de interesses 8 emoções.

Yspera-se que à criança maior do que

mais madura do que essa criança
a criança média de 10 anos de idade scja

média",

10 ang o obE quando sc comporta como uma criança normal de

0990ב7'860  גוס1"7"הסלקסםת. A crianservador pode sentir que tal 8 6022%
no seu desenvolvimento físico, ou
ça retardada (quando comparada à média)
enta problemas de ajustamento. Di
na sua maturidade emocional, também enfr
e não corresponde as expectativas
ferencia-se de suas colegas de escola
O fato de que, mais tar
a cercame
de seus professores e dos adultos que

desenvolvimento não a auxilia de, possa atingir um n£vci mais alto de

muito nesse período.

iderar granPrecisamos estar sempre prontos a cons

cimento.
des diferenças individuais na velocidade do cres

 הdo ser RR de modo geral, a história do 

gradas quanto à estrutura e quant”
humano é a hist-ória das mudanças inte

gradual c ordenado de siste
8 função. É a história do desenvolvimento,
iação e a cspecialização simas cada vez mais complexos, com a diferenc
desse crescimento em especia
multaneas, dentro de cada sistemas. no lado
nto guanto à integração,
lização e independência, existe um desenvolvime
-

bo
a
.
à função, entre
O descnvolvimento quanto à cstrutura e quanto.
ר

.
.
.
.
.
,
individuais tem um papel tanto, não e sempre integrado, ₪8958
.
Pi.
,
importante na história do desenvolvimentos.

ADOLESCENTE

|

|

|

a aparece cm”
Através da história do desenvolvimento, uma époc

e período que diminui a veloci-.
a mais decisiva - a da puberdade, É nest

agora estivesse à vista
de crescimento físico e intelectual, como se

a

nuir - tudo menos O desnvyvolv:
dp processo de crescimento, Tudo parece dimi

|
\

rdade, acelera-se 0
mento do sistema sexual. Com o aparecimento da pube

|

e O início da maturidade sexuais
ção dc crescimento físico e intelectual

|

- que marca a a dimi.
desenvolvimento sexual. O perfodod de adolescência
a numa sequênciiay sob outros
é talvez a principal e a única marca dramátic

ncia recebeu a atenção de
aspectos, gradual do desenvolvimento, & adolescê
vem estar d. ci:
s
psicólogos, figiológos, educadores, e grupos dedicado ao
הַסְתם.
idade = 2%
& puberdade significa a chegada a um estado de matur

fisiológicas « hor»
al. 8Ssu aparecimento envolve vários tipos de mudanças
monats e sexuais (primírias e sccundârias )e

|
|
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lmená
Nas moças, o aparecimento da primeira menstruação é gera

na qual isso ocorre mw
te considerado como o início da paberdade, A idade
por fatores gerais de saúde
vvaria amplamente, e é em geral determinada
a afirmação de que as
e nutrição. Existem poucas provas para determinar
e antes que aquelas que vi
jovens nos países tropicais atingam a puberdad

a da puberda
vem eme países de clima temperados Nos Estados Unidos a médi

e pode variar na amplitude 6
de para as meninas éaproximadamente 13 anos
de 9 a 17 anose

ê mui
Nos rapazes a determinação do início exato da puberdade

não temos um acor,
to mais diffcil do que para as meninas pois nesse caso

nagar a UU =
tecimento típico e nítido, tal como a menstruação, para assi

ento dedanças Vários critérios tem sido sugeridos, tais como 0 aparecim

eira ejaculação» Conforme es
pelospigmentados na região da púbis e a prim

tos últimos critérios foi verificado que
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ansie
Naturalmente os pais tem algumas justificações para sua
respeito do que '
dade, O adolescente, frequentemente, testá" confuso a

as. Apesar de q
lhe acontece, de seu corpo, de suas relações com as pesso
to , exper
desejar liberdade de ação, em muitos casos, não tem conhecimen

m - e sabe =
riência ou coragem para tomar decisões sem auxílio de outre
no sex
81890, Precisa de auxílio e deseja ser auxiliado. Estáinteressado

medo do sexo e não
xo, pensa e sonha arespeito, o, apesar disto, pode ter
o jovem que se mas .
saber como controlar suas manifestações. Por exemplo,

a si mesmo como *;
turba, como o fazem quase todos, pode inicialmentê ver

as. Precisa de conselho,
um depnzaado ou pecador diante das outras pesso

adolescente da mesm
informação e auxílio, e ainda uma vea sabe disto. O

forma que seua pais está cheio de angústia e impulsos contraditórios.
SUAVIZAR A ADOLESCÊNCIA

O período da adolescência, mesmo sob as melhores edreunstãni,

as, envolv e

amento para o
geralmente alguns problemas difíceis de ajust

transição entre a intên
3pvem e para a jovem No emtanto este período de

do de horri
cia: e a vida adulta não precisa ser necessariamente um perío
tizado, O fato
vel agitação e tensão, tãa sombria e frequentemente drama

ãe a adolescência ser dolorosas prolongada, ou ao contrário, agradável,
emocionalmente razodvelmente curta depende

em parte das experiências ax

scente, e da atitude
teriozes da infância, da cultura em que vive O adole
 ותבע051 Jo que 00 0
dos paise -artrito 0042008 0 0 שסעעx  לעית רש5
O ADOLESCENTE E SEU GRUPO SOCIAL

xos «
Todas as mudanças apontadas anteriormente tem seus refle
soyial. O grupo de
na atitude do adolescente e sua relação com seu grupo

sob o risco de
meninos que se auto - impunha um isolamento das meninas,

o, inicia a procis
em contrárioser chamado de ''maricas" ou coisas do gêner
se denomina de PS le
rar companhias do sexo oposto, Inicia-se então o que

A necessiadade
CO GRUPO, ou seja o grupo característica da adolescência.

cresce a sua ne
de ligação do jovem ao grupo aumenta na mesma medida que

scessidade de independência dos paiss
1801030
O grupo social passa aser O receptáculo quase גו5 07
os
das ansiedades do jovem. A identificação ambígua atrepulsa" aos adult

parte as espectativas =
se reflete em parte no madrich, que preenche em

madrieh
qu nto a um "amigo mais velho", Desta forma a responsabilidade do
uma boa orientação
é redobrada neste período e seu cuidado para manter

hadrachá
aos seus chanichim, Bogo os elementos necessários para uma boa

s, acompanhando a própria
devem ser constantemente renovados e atuatizado

evolução do processo de desehvolvimento individual.
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fovotitismos.

»olavro!
Por isto cumpra com suas promessas e

são ide

, não minto. Dige; não
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converte

e

ex um lider
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estritamente necessário, Te-

outra pessoa a não ser que seja

mito o

nha como questão de honro tersinar o que haja empreendido, Se |'r franco

curzr

ajuda

V

remédio

e

+

2

se requer coraçcem,

5 surpreendente como

erro 20 reconhec-lo com 228001628 |

de um

aspinho

Tem que ter c valor de tomar

decisao equivocadas,

cer seus erros e mud:r ume
a

pro

For outrá lado tem que ter a força de reconhe

decisões 6 mantê-las.
quebra

e

imediato

seu superior

de um assistentes

Do licer

se

infornor a

é

eficiente

o

tarefa,

de terminzr uma

impedido

circunstancias imprevistas estã

de ter uma boo

não volte a cometê-lo. Necessita

-

₪88,

fibra moral para

es

tar sorrindo depois de um contratempo. Tem que ser suficientemente
fotte para resistir à tentação de ser uu "Yom menino", etendo-se a
construtiva

para

autoridade,

sua

de

.

-

Do líder se requer 8 afirmação

decisão justa mas impopular.

uma

pela

segurança

seus

de

discípulos

e

parte no trobalhos,

,

que ninguem se safe de sua

.

a
.
Se voce tivesse todas as 0081168608 016 descrevemos acima

e

estamos

que

seriz

voce

.
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um lider perfeito. Mas,

2. ser perfeito,

que voce nao chegue nunca

ול

.

.

.

SA

.

2

onalisando,

ao ideal pois em caso contrario,

voce

,

começara o

deve

mesno

sempre aspirar

4

decairo

ERSCUHALIDADS

Talvez você

tem personalidode!, A aparência,

impressão geral,

É o que crio a

-

o caráter,

tudo o

.

e

ou o efeito total que-

a personalidade cresce

sva volto. Ademais,

alguém faz sentir à
.

as habilic-des,

-

tudo isto em conjunto compõe sua per

que faz um indivíduo distinto,
sonalidade,

"5 um líder porque

ouvido dizer:

já tenh>

Pe

.

la adiçao de determinadas 858
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Por exemplo,

a

voce pode

ser uma

p:ssoe

,

amavel,

.

interessa-

do em seus amigos. Pode ser calorosb sem ser "chato! nem melosboPo
de

,

.

encontrar varias

.

maneiras

.

.

de ajudar

a

seus

.

amigos.

Certamente -

4
a
.
e
atraves de um esforço deliberadovoce pode desenvolver emabilidade
e
a É
q
E
E
à
וי
lider,
e outras característicos cesejaveis de sua personclidade como
.

.

ALGUNS MÉTODOS FARA DIRIGIR
Nada

substitui e

exneriêncio

paro edquirir idoneidade pa

r erros
dirigir. Você tem. cue experimentervários métodos, comete
eo observer osprovar os resultados. + experiência será mois útil
que você po
métodos de outros líderes. Existem aqui alguns metodos

ra

deria aplicar:
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uira expeos dirigir, até então adq
Leva tempo até que possam
i pensar ou trabalhar suf
pode fracassar por não
ê
voc
es
vez
as
ב

80passos a
e a pena pensar sobre os
val
ida
dúv
Sem
o
ido
ráp
cientemente
em
es
rem dados

antes

de dá-los.

Assim

ao

ter que

tomar rápidas

decisõ

rtadamente.
treinado para tomá-las ace
uma. emergências, você estará
res
ser lider há de saber tudo a
Ninguém espera que por você
tar. Peça conseentemente prudente para pergun
peito de tudo. Seja sufici
r por falaro,diz e não de alguém que fal
que
o
ba
sai
que
uém
alg
de
s
lho
ros adultoso
a seus superiores e conselhei
N ão vacile em pedir ajuda par
E

que o "chefão!!, Mantenha sua
Dirija de,comum acordo: não ban
fie mais em de não passar das medidas. Con
aútoridade na reserva. Cuide

Ganhe a cooperação dos outroa
suas capacidades de persuação e razão.

ex

s do seu plano, Faça-os seguir a sua
plicando-lhes os comos e os porque
que sero
de fazê-lo e não porque assim tem
direção porque eles go-tam
cu
os não é tão importar*e
O que você diz aos seus discípul
que,
os
um pedido traz melhores resultad
que como você o dize Geralmente
resultadoso
do fundamentado 42 08 melhores
uma ordem, enquanto que um pedi
pessoal" não pode ser sobre
A profunda influencia do "exemplo
a mais rapidamente a coopera estimadas O !vamos! expresso em ações ganh
de " façam como eu 1800" -ção do que um ''vao!! dito em טאק. A atitu
pr oduz mais

efeito

do que

"façam como

o

eu digo",

SEJA COMPREENSIVO

e como entes in
Entenda a cada pessoa do grupo que vece dirig
do

um diferente

dividuais,

cado

seu pontos

de vista

,

em especial

.

Tente ver as

outro.

-

quando voce

,

esta

coisa

em

de acordo

com

desacordo com elesso

seus discípulos,O tato se baseia em entender muito bem aos
idades, simpatias e antipeti
chegando a conhecer suas forças e suas debil
as.

Então você

saberá

colocá-las

em

jogo

e

8

quando necessário

o

do, as duar
O tato lhe ensina a incentivar o público e a reprimir o priva
irá.
coisas de maneira construtivas Aprenderá quanta "gozação!! aguenta um
casti
dividua antes que fique nervoso. Reprimiro para corrigir, não para
:

.

5

,

gar ou repreenders
A maigria das pessoas apreçia a retidao pois sabe onde estã
gr;
4
%
.
seu auto respeito. Apoie-se na verdade, Ainda assim as vezes e necessario

ferir alguem,
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PROMOVER A MORAL
Na qualidade de lider voçê deve ir formando a moral,
rito de grupo,
go,

a moral

8

o espi

o trabalho em equipe. Assim como o vento que atiça o fo
invisivel,

somente

seus resultados

são

evidentes.

Forme-

a moral ao redor dos ideais de lealdade de grupo, nunca sobre a lealda
de pessoal com rehação a você. EnTão o grupo continuará unido quando =
você o abandohar, É difícil vnecer um grupo dominado pelo espírito
de

" um por todos, todos por um'!,

Uma vez atingido isto entre seus discípulos você terá ensinado ao grupo a auto-disciplina, pu seja a disciplina sem recorrer
8

sua autoridades

Trabalharão em conjunto fazendo a coisa justa no tempo jus-

ta. Estar”o operando aparentemente sem dirigente neste moment
o, mas es
te foi simplesmente o resultado de uma boa orient
ação.
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Fotos UP

passar diante de uma banca de jornais

reluzente de traseiros? Mas isso não
exclui que tais justos protestos terminem em preconceitos algo confusos €
nada inofensivos. Dona Lida Maria
Perosa, presidente da Liga das Professoras Católicas. militante do MAF,
está. por exemplo, convencida de que
a onda pornográfica faz parte de uma

“conspiração do sionismo internacio-

nal. interessado em destruir as tradicões da sociedade cristã”. Grave, ela
entende que “os muçulmanos associados aos sionistas invadirão a Europa”

se Deus não mandar, “como

predisse Nostradamus”, um enviado

para derrotá-los.

políticos, da extrema di-

Qual a novidade? Como se vê, a confusão não é pouca, nem desimpor-

querda, se uniam com
um objetivo comum.

reita à extrema es-

Era também a primeira
vez que o governo pa-

rava por causa de um
atentado. Em geral as

passeatas atraem apenas
deputados da oposição.
Desta vez o conjunto

dos 475 deputados aban-

donou a sessão da Assembléia Nacional para

acompanhar a marcha.
De todos os slogans,

FRANÇA

Todos na
marcha contra
o racismo
Foi a resposta dos
franceses à bomba em
frente a uma sinagoga
Foi uma espécie de união nacional

contra o racismo o que os franceses

promoveram na tarde de terça-feira,

dia 7. Cada cidade do pais organizou
a sua marcha em protesto contra O
atentado nazista ocorrido no do-

o mais ouvido foi
“Giscard-Bonnet, cúmplices por as-

sassínio”. O atentado do dia 5, domingo, 10 quilos de dinamite reivindicados pelos Fáscios Nacionalistas Europeus (FNE), deveria acontecer no

momento em que os judeus que en-

chiam a sinagoga acabassem as preces

do Shabat. A bomba explodiu minutos
antes, causando a morte de quatro pe-

destres. Desde então muitos acusam O

presidente Giscard d'Estaing e o ministro do Interior, Christian Bonnet,
de descaso pelo terrorismo de direita

es A manifestação d
terça-feira e um

dos mortos no atentado

No início da semana
dois sindicatos de policiais afirmaram que havia 30 agentes da polícia
entre os 150 membros
da FANE, organização

nazista que deu origem à

FNE. Mais grave ainda,

o ministro do Interior vinha sendo, hã meses,
avisado desta infiltração
na polícia, mas não tomou nenhuma provi-

dência. A polícia fran-

cesa estaria pagando,hoje, pelo que fez
há doze anos, quando no auge do movimento estudantil de 1968 recrutou dezenas de estudantes de extrema direita,

com o pretexto de combater os esquerdistas. Nos últimos três anos houve na
França 159 atentados fascistas que fica-

ram impunes — ao que se afirma, por
causa de cumplicidade entre os próprios
policiais.
A multiplicação dos atentados ra-

cistas na França. nos últimos meses,

teve consequências internacionais. 0
primeiro-ministro Menahem Begin
e pelo problema de infiltração de eleorganizou um funeral nacional para
francementos fascistas na polícia
uma das vitimas da rua Copérnic,
sa.
Aliza Shagrir. E as relações entre a
França e Israel se deterioraram ainda
Khadafi? KGB? A imprensa deu um
A ponto de o ministro de Relamais.
|
leva
Na
destaque incomum ao atentado.
ções Exteriores israelense ter dado,
de artigos que ocuparam até catorze pána terça-feira, uma resposta Inquiemais
os
ginas de certos jornais surgiram
amos mais nada do
diversos nomes como os responsáveis tante: “Não esper

mingo,dia 5, ao lado da sinagoga pa-

Giscard d'Estaing”. A
pela bomba. O coronel Khadafi, os pa- | governo de
cadeie, dizia um dedesen
frase talvez
lestinos, a KGB soviética ou uma interem Panis, efeitos poista
social
o
putad
nacional “negra” teniam financiadoe orcomunidade

três horas, entre as praças de la Na-

lho, e o da festa da cerveja em Muni-

risiense da rua Copérnic. Em Panis,
200 mil pessoas desfilaram durante

tion e de la République, formando o

maior cortejo anti-racista desde 1945.
Era a primeira vez que os partidos
ISTOÉ 15/10/1980

ganizado tanto o atentado de Paris
como o da estação de Bolonha, em ju-

que, em setembro. O mais provável, po-

rém, é que os responsáveis sejam armados e financiados na própria França.

sitivos para a oposição: a

judaica francesa, a terceira maior do

mundo, poderá desfavorecer a reeleição do atual presidente, em maio do

ano que vem.

R.F.dº'A.
45
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JUDEUS

EA
LIBERDADE
DE
IMPRENSA
Paul Warszawski

Em muito poucos dias, coubeme viver duas experiências contraditérias a propósito da relação entre
os judeus e a liberdade de imprensa.

Por um lado, ouvi um muito distingiúido dirigente judeudeum país lati-

no-americano fácil de identificar (é
dos poucos que possui um processo
democrático vigente) que, ao analisar a situação da comunidade, assinalou que a existência de liberdade
de imprensa, lamentavelmente,
representava uma dificuldade, em
razão da difusão de uma posição
antiisraelense e anti-sionista em
mais de um veículo. Em seu caso, a
expressão lamentavelmente se
referia ao conteúdo das notase arti-

gos correspondentes. Mas, dali a lamentar a liberdade de imprensa em
si não era senão um passo.

Mais de uma vez, vi como se dá
esse passo, não através da apologia

da

censura,

mas

assinalando

as

vantagensque a privação da liberdade de imprensa provoca, ao evitar a difusão de manifestações hos-

tis em relação ao povo judeu, ao

sionismo ou ao Estado de Israel.
Por outro lado, uma personalidade brasileira conhecida no mundo intelectual e político me ressaltou, com toda a convicção, a exis-

tência de um lobby judeu nos
meios jornalísticos brasileiros. A
existência de jornalistas judeus famososnos diários e jornais do Brasil está acima de qualquer dúvida,
mas sua homogeneização como um
lobby organizado dá bastante o
que pensar. A ilação neste caso é
que, sobre a base da existência de
liberdade de imprensa (sobre cujas
reais dimensões não desconheço
que existam diferenças no país), os
jornalistas judeu-brasileiros apareceriam comportando-se em bloco,
isto é, utilizando-a para objetivos
particulares judaicos e condicionando, assim, a opinião pública nacional. Permitam-me adicionar que
quem declarou isto não é, normalmente, tido como hostil ao judaís ברזיל- הרהר הבונים

mo, nem — na minha opinião — o
disse com alguma intenção hostil.
Quem tem razão? O dirigente
judeu para quem liberdade de im-

34

prensa é, pelo menos, uma doença

ou o intelectual brasileiro para
quem a comunidade judaica parece

manipular uma posição francamente tendenciosa em benefício da pró-

pria comunidade? Provavelmente,
nenhum dos dois.
A questão não é especificamen-

te latino-americana. Nos Estados
Unidos da América do Norte, o pro-

blema tem sido discutido a propósito do conceito-da “liberdade de expressão”, que é um direito constitucional e seriamente garantido. Ali,
a questão surgiu a propósito dasatividades nazistas, em especial em

torno da marcha sobre Skokie. 4
diferença entre o caso latino-ameri-

cano e o norte-americano é, sem
dúvida, muito importante.
Nos Estados Unidos, a liberda-

de de expressão é parte de um patrimônio social indiscutido. Em mui-

tos países da América Latina, é um
dom graciosamente concedido pelo
governante de plantão (que propor-

ciona razões melhores ou piores,
quando se trata de coibi-la) e, às vezes, é fácil recair na tentação de por

o carro nafrente dos bois e respon-

sabilizar a liberdade de imprensa
pela promoção de certas opiniões,
quando a verdade é que as opiniões

e posições preexistem à liberdade
de imprensa, e a proibição de sua

expressão dá a enganosa impressão

de que as idéias questionáveis desapareceram, quando, na realidade,

está muito longe de ser assim.

O governo argentino proibiu

a circulação de um par de edições
da revista “Cabildo”. Contudo, ele
não acabou com as atitudes antisemitas na Argentina. Em resumo,

privou-as de um fórum. O mesmo
acontece com a série de literatura

nazista da Editorial Milícia.

À resposta ao intelectual brasileiro me parece muito mais simples

que aquela endereçada ao dirigente
comunitário judeu. Qualquer leitor

da imprensa do país (argentina, chilena, venezuelana, peruana, etc., pois
em todos os lados, é alta a concentração de judeus nos meios de co-

municação) sabe claramente que
não existe uma posição unificada

dos homens de imprensa judeus na

imprensa em geral. Com a possível

exceção da apologia do nazismo ou

do genocídio (pois não conheço nenhum jornalista judeu que a tenha
realizado, na América Latina), a diversidade está na base das posições

dos judeus ativos nos meios gerais

da imprensa. Muito ao contrário,
com toda a regularidade, escuta-se
o monótono ritmo de certos dirigen-

tes judeus ressentidos pelas posições

heterodoxas que alguns jornalistas

da “raça” expressam a respeito do
Estado de Israel, do povo judeu...
ou dos próprios dirigentes (a autocrítica da liderança não se conta en-

tre as mercadorias mais abundantes na América Latina). No meu

ponto de vista, a heterodoxia está

muito longe de poder ser considera-

da um mal com relação a este as-

sunto.

Com o dirigente judeu, em
compensação, o diálogo é mais

complicado. Como avaliação de
princípio, ninguém da liderança das

comunidades judias da América La-

tina põe em dúvida que um regime

democrático, com tudo o que ele
significa (incluída, por certo, a li-

berdade de imprensa), é o que de
melhor serve a médio e longo pra-

zos aos interesses das coletividades

judias. A curto prazo, sem dúvida, a
existência de liberdade de imprensa

coloca sob um signo de interroga-

ção as comunidades (analisadas do

ponto de vista de alguns de seus di-

rigentes) em, pelo menos, dois sentidos: contribui para estigmatizar
Israel como a besta negra de certos

setores por um lado e, assim mesmo, acusa a grupos destacados das
comunidades como partidários do

status quo ou contrários à justiça

social. Neste último ponto, certa
oratória de alguns setores da esquerda se confunde com a proveniente dos fascistas da direita, sem-

pre dispostos a julgar os judeus pelo

seu “capitalismo”.

Não é possível deixar de pensar

que a liderança comunitária judia
não se encontre especialmente bem
equipada para enfrentar esse tipo de

problemas, de acordo, pelo menos,
com dois pontos de vista: seu grau

de ilustração ideológica deixa, às

vezes, bastante a desejar e seu conhecimento dos mecanismos ocul-

tos sobre cuja base se guiam a imprensa e os meios de informação é

de pobre para baixo.
O problema torna-se

mais

agudo quando as críticas nascidas
da liberdade de imprensa são certeiras, o que faz necessária uma reforma da atitude das coletividades judias em relação a temas importan-

tes. Ali, prevalece uma mentalidade
defensiva que desdenha as alterna-

tivas propostas pela imprensa ou,
ainda, pela opinião pública em geral.

Quem costuma pagar os pratos

quebrados por este estado de coisas
são os meios judeus de informação.
Afagados, mimados e perpétuo objeto de flagrantes tentativas de castração.

A existência de uma real liberdade de imprensa coincide, portanto, com os interesses a longo prazo
de todas as comunidades judias da
América Latina. Sua emergência
concreta, sem dúvida, põe em relevo as fraquezas da formação ideológica e a impotência técnica de setores muito amplos de sua liderança,
incapazes de tratar com os meios de
informação de forma coerente e in-

teligente. A única solução possível

seria reparar estas falhas comunitá-

rias.

O advogado argentino Paul Warszawski é es-

pecialista em questões judaicas na América
Latina.
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Mas,

mais ficaram para evocar glórias

deu carregou sobre os ombros sua
eterna condição de estrangeiro.
As comunidades judaicas assumiram, como e onde puderam, alguns valores do judaísmo; os de-

padrões
incorporando
históricas,
das sociedades em que estava. Era
mais fácil adaptar e superar do que
E
reunir valores e os revitalizar.
progrediu com as sociedades, mas
sem o judaísmo. Pária errante sob
a lex terra, sinônimo em todos os
lugares do alheio, do estranho, o ju-

deu evoluiu pelo impulso de forças

do de uma vivência nacional, o ju-

tos que não podem evoluir e se desenvolver pela força de meros sentimentos ou subjetivismos. Priva-

bitos axiológicos. Existem elemen-

nenhuma destas categorias constitui por si só o judaísmo (28).
O judaísmo não diferencia âm-

manos, nacionais e grupais.

O judaísmo contém valores hu-

Trad. Stella E. Meyer

B'rith — Distrito XX

Extraido da publicação
“Doble Lealtad” do Depto. de
Ensino y Publicaciones B'nai

O JUDAISMO

certo que o repúdio ao judeu é muito anterior a esta situação. Ele foi
oprimido e discriminado muito an-

os outros levam para nos aceitar. É

outros também têm o direito de repudiá-lo; que o mesmo tempo que
levamos para fazer as coisas é o que

superadas; que se nos reservamos o
direito de normalizar o povo judeu
da maneira como este o decida, os

pertinentes.
Dir-se-á que o repúdio ao judaismo se explica pela inclusão de reminiscências de épocas há muito

rá em seu momento certo; será a
resposta a um desafio histórico e
não o produto de impaciências extemporâneas ou de exigências im-

duvidar disso. Mas tudo acontece-

aos novos tempos: não há porque

dois mil anos. Chegará a adaptar-se

instante, o que esteve parado por

humana capaz de atualizar, em um

mente petrificados. Não há mente

passadas ou para alimentar esperan-

ças em futuros sempre longínquos.
O judaísmo, como concepção integrada do mundo e da vida. como civilização e como cultura que havia
chegado até onde a devastação imperial o permitira, ficou para trás.
O sionismo teve que adotar. forcosamente, aqueles valores secular-

DO JUDAISMO

OS VALORES

quemos duas, cem, ou dez mil ve-

valores humanos, valores nacionais,
valores grupais, compartilhados pe-

buição, o que mais o distinguiu
dentre as nações, já foi transmitido a todas as sociedades. São, hoje,

Aquilo que de mais transcendente o povo judeu trouxe como contri-

sentido à vida.

que, na maioria dos casos, não existe —, e sim, sua forma de se estruturar, o modo como orientam e dão

Paralelamente, esta assimetria
em sua escala axiológica enquadrou
tão mencionada, mas pouco compreendida, anormalidade do povo
judeu. O que diferencia nossas comunidades não é o conteúdo, a
substância dos valores — diferença

mente tem.

taram aspectos da opressão do judaísmo, como a impossibilidade de
outorgar-lhe as dimensões que real-

mentos axiológicos alheios represen-

A impossibilidade de assumir
plenamente o judaísmo na diáspora
e a necessária internalização de ele-

seu próprio povo.

mantenham

as

Ver Itsjak Grinboim, op. cit., t.
I, pg. 26 ss.

Lei da Terra.

28.

29.

condições atuais, são compatíveis, e
sim, de uma mesma e única escala
de valores.

que, enquanto se

que não existe a suposta dupla lealdade, mas que também não poderá chegar a existir. Entenda-se
bem: não se trata de duas escalas

dem axiológica revela não apenas

Israel.
A inexistência de uma dupla or-

um marco de referência: a terra de

brenatural — ele foi inculcado e
preservado pela identificação com

co propenso ao metafísico e ao so-

mo do fanatismo para inculcá-lo e
preservá-lo, no povo judeu — pou-

vos precisaram da mística e até mes-

um valor do judaísmo. Se outros po-

tilhado por todos, é para o judeu

Mas este mesmo valor, compar-

zes com o mesmo valor. A lealdade é uma só; é, simplesmente, lealdade compartilhada.

lealdade, ainda que nos identifi-

renunciaram à sua condição, renegaram sua origem e desconheceram

perseguidos até mesmo aqueles que

Não se pode, pois, falar de dupla

la civilização e por todas as nações. |

foram oprimidos e

normalização;

tes que existisse o primeiro laivo de

a

técnico

do

conceito

(31).

interessantes
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era também a esperanca de que vol-

ram como sua. E não era apenas a
evocação do lar dos antepassados;

persas na longínqua e saudosa Jerusalém; naquela terra que, geração após geração, os judeus senti-

oração uniram as comunidades dis-

Por dois mil anos, o credo e a

que o privaram de sua terra.

tatal, pela conquista. Não foi sua
vontade, mas as legiões imperiais

dade política, de sua organização es-

mente, uma entidade nacional. Entidade nacional que não deixou de
sê-lo ao ser privada de sua liber-

povo judeu constitui, indiscutivel-

como vínculo piscológico, ou o território como ponto de referência, o

ceito, subjetivo e emocional (34).
Ainda que se considere a nação

se trata de um marco geográfico, e
sim, de um sentimento, de um con-

premissa de que o território é um
elemento básico, considera que não

32.

31.

30.

5E

=

=כ
=
₪
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5

S

P.S. Mancini, «Della Nazionalitá del
Diritto delle Genti», Turim 1851.

Ver, supra, nº III.

Ver, a esse respeito. Mordecai Kaplan. O Judaísmo como Cívilização,
cujos conceitos são substancialmente
Reproduzido por Ludcoincidentes,
wig Lewisohn, «Renascimento de 181937, pg. 265 ss.
Gleizer.
rael>, ed. M,

do, não teria sido mais do que um

277)

Independente do fato de que, em
geral, o território é considerado como um elemento que propicia, não
tanto a existência de uma entidade
nacional, mas a possibilidade de se
preservar comotal, existem muitos

Habitualmente, quando se trata
do povo judeu. o requisito territorial se destaca como polêmico, cons ווido-se no eixo em torno do
qual evoluem as elucubrações sobre
o caráter nacional do povo.

extremamente

tável publicista, embora parta da

São

as reflexões de León Duguit. O no-

efetiva de um conglomerado verdadeiramente nacional...” (33)

unidade de interesses, costumes,
sentimentos e idéias que são a base

ção como um vínculo psicológico.
..
José Ingenieros se refere à

chio, por exemplo, caracteriza a na-

autores que o dispensam. Del Vec-

mantido enquanto estivessem firmes

seus dois extremos: a noção do passado e a convicção do futuro comum. Sem a identidade do passa-

León Duguit, «Soberania e Liberda-

34.

A vigência do
Judaísmo

de», ed. TOR, 1943, pg. 2 ss.

1956,t. II pg. 50.

José Ingenieros, «La Evolucion de
las Ideas Argentinas», Ed. ELMER

33.

Eva Fleischner

nal», ed. REUS, Madri 1935, t.I, pg. 116.

Confrontar, a esse respeito, Dionísio
Anzilotti, «Curso de Direito Internacio-

outros povos.

dispersão, como acontecera a tantos

histórico no próprio momento da

povo judeu teria esgotado seu ciclo

resistir à erosão do tempo. E sem
a consciência do futuro comum, o

conglomerado artificial, incapaz de

8
<<

Ass

de linguagem...” (32).

Desta perspectiva, Mancini, o célebre teórico das nacionalidades a de“a sociedade natufinia como: ...
ral de elementos predispostos a
uma comunidade de vida e de consciência social. pela unidade de território, de origem, de costumes e

sentido

sente e de seu futuro comuns (30).
Quando afirmamos que o judaísmo é uma nação, contemplamos o

peito de sua dispersão, manteve —
e mantém — muito clara a consciência de seu passado, de seu pre-

ção; um grupo humano que, a des-

mentalmente, um povo e uma na-

que seus valores sejam, hoje, compartilhados em essência por toda a
humanidade. É também, e funda-

ção do mundo e da vida, por mais

O judaísmo não é apenas uma religião e uma cultura, uma concep-

Trad. Stella E. Meyer

in Dupla Lealdade

A NAÇÃO JUDIA
Aquele velho laço só podia ser

tasse a ser o lar dos filhos.

36
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schwitz, a Bergen-Belsen, a Treblinka. O segundo foi o da autenticidade; o de assumir-se e respeitar-se
a si mesmo. Este caminho é o sio-

o movimento de libertação nacional

Assumir valores nacionais pres-

mas viáveis, e sim, a única possi-

do povo judeu. Porque tende a lhe

bilidade de uma vivência genuína
para o povo judeu.

ao máximo as potencialidades cria-

Um dos grandes filósofos con-

estas coisas juntas, sob a equivoca

das as fantasias, conduziria a Au-

epopéia que lhe traria o marco de
uma vivência plena do sentimento
nacional jamais abandonado. Estranho paradoxo: um povo disperso por
milênios, em menos de um lustro
padece sua pior tragédia e concretiza seus sonhos mais caros.
A proximidade entre ambos os
acontecimentos destaca e sintetiza
comelareza os dois caminhos abertos diante do povo judeu. O primeiro foi o do esquecimento: aquele que a despeito de todas as promessas. de todas as ilusões e de to-

mo de sua redenção nacional; da

nhas e protagonistas da maior he"atombe sofrida pelo povo judeu
em sua história milenar, assim co-

Nossas gerações foram testemu-

to de sobrevivência, também o é no
povo judeu.

E se é axiomático em todos os homens e em todos os povos o instin-

ce que esconde a censura ao desejo
de sobrevivência.

temporâneos escrevia: “... Na divisão e no isolamento de sua vida

acusação de dupla lealdade, o que
se acusa é direta e simplesmente a
vontade do povo judeu de manterse como tal. São todas elas variantes, mais ou menos sutis, do disfar-

judaico,

prestan-

profundamente

nacional

e

funde a normalização com a libe-

comensurável transcendência, mas
nada mais do que uma etapa
de
um caminho muito mais longo.
Não é um fim em si mesmo, e sim,
um meio na procura de um objetivo muito mais vasto, onde se con-

é, afinal, senão uma etapa — de in-

rael. O ressurgimento nacional não

esgotou na criação do Estado de Is-

sequentemente, sua missão não se

ajustado à realidade muito particular e complexa do povo judeu. Con-

mento

ram outrora as grandes concepções
do judaísmo...” (36)
O sionismo é, então, um movi-

daquela vida palestina de que saí-

que se restabeleça a continuidade

cura da unidade, não surgirá até

do atenção adequada à eterna pro-

desenvolvimento

resultados fragmentários. Pode tentar ousadas obras do espírito e manifestar-se em ousadas palavras ...
Mas uma grande criação que reúna
todos os traços de seu ser e restabeleça a verdadeira continuidade do

ocidental, o judeu só pode produzir

doras de seus homens,

do e quando se questionam todas

se questiona a identificação das co-

seus próprios valores, desenvolver

munidades judaicas com este esta-

tência de um estado Judeu, quando

mesmas qualidades que desejamos
para todos os povos: ser donos de
seu próprio destino, reger-se por

Então, quando se questiona o sionismo, quando se questiona a exis-

oferecer os mesmos atributos e as

nismo (35).
Por isso representa, em essência,

Nisto não há opção. À vivência nacional não é apenas uma das for-

daísmo requer seu âmbito nacional.

vigência. À vigência plena do ju-

supõe conferir-lhes seu âmbito de

37

posteriormente,

com

é a unica condição. Pode ser nor-

necessária, mas não suficiente: não

O ressurgimento nacional também não traz em si, inevitavelmente, a normalização do povo judeu. À
criação do Estado é uma condição

guns, uma tautologia.

isto é o óbvio ou, como dizem al-

desenvolvem, é claro que a situação
continua anômala, e o será até que
esta evolução se conclua. À rigor,

Enquanto estas transformações se

(37)

ma de lealdades, constitui o principio do fim da anormalidade judaica.
Em apenas 25 anos não podem
desaparecer 1900 anos de anomalias e a situações anormais não cabe
a exigência de soluções normais...”

qualquer agravante em seu. proble-

constituir para o judeu do mundo

como entidade soberana, longe de

sua anomalia.
Como assinala Cohen Imach:”...
Ê absurdo pretender que em 25
anos de Estado soberano, sejam apagados todos os vestígios dessa anorO Estado de Israel,
18110806...

terminarão,

normalização; ela permite iniciar
uma série de transformações que

a criação do Estado, tem início a

cesso que se desencadeia a partir do
ressurgimento nacional. Isto é, com

possibilita. Criação do Estado e normalização não são fenômenos simultâneos. A normalização é um pro-

mente, em sua normalização, mas a

O ressurgimento nacional do povo judeu não implica, automatica-

entre tantas.

não poderá ser uma pessoa a mais

povo não o seja, também o judeu

ração nacional do povo. Enquanto o
um

povo

permanentemente

Esta condição

do e a importância dessa ligação.

revitaliza as relações internas, conscientiza, como poucos fenômenos
são capazes de fazer, sobre o senti-

têncerem a ele — torna coesas e

em bloco ou aos indivíduos por per-

zação. É a recusa — seja ao grupo |

que retarda o processo de normali- |

subjetiva, se não satisfeita, marca
a diferença que o judeu apresenta
hoje em relação aos demais povos.
O rechaço ao Estado ou ao povo judeu se revela como causa diferencial

deus e não-judeus.

mais dentre tantos, por parte de ju-

não deixa de significar uma nova
anomalia.
A segunda condição é a aceitação
do povo judeu como um povo a

mais simpática que possa parecer,

conferem um sentido caritativo que
está longe de possuir.
A esse respeito é interessante recordar que a assim chamada Declaração Balfour — que algum dia a
história situará no lugar que lhe é
devido — se expressa em termos de
um Lar Nacional(?)... sob
a proteção ... (38-39)
Muitos apologistas do Estado de
Israel não o tratam como um direito, como algo normal em qualquer povo, tão natural como qual.
quer Estado, mas como um campo
de refugiados. Um povo em situação basicamente anormal é obsequiado com uma graça que, por

mesmo aqueles que vêem com bons
“olhos a existência do Estado lhe

mal um povo cotidianamente tratado como anormal? Isto porque até

do o que dele emana? Pode ser nor-

questionado em si mesmo e em tu-

mal

38

iVer a esse respeito, Israel Jefroy
kin, Sobre a Função Histórica da
é
smo
Sioni
O
Lenda Messiânica.
o

35.

Gtnese ou Continuidade? in Mund
Israelita a partir de 24 de abril

grifo

é nosso

(N.

do A.)

38.

o

39.

m
Confrontar, por exemplo, Wilia
Zift, «O Rapto de Terra Santa» ed.

de 1948.

36.

Martin Buber, O Verdadeiro Funda
ci-

97.

Sion Cohen Imach, op cit.

Reproduzido em «Renas
mento.
Lewimento de Israel», de Ludwig
sohn, op. cit. pg. 118.

possua inúmeros
“Não há uma única letra nas Escrituras que não
significados”

MENASHE BEN ISRAEL

da criação.
“O Homem é a mais digna das criaturas e o auge
Quem o disse?

O Homem!”

AHIASAF YEARBOOK
8

em nada a
“Alguns conservam-se em silêncio porque não possu
.”
demais
tem
dizer, outros porque
TVERSK”
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tanto, o passo deve ser dado no escuro. E não é nada alentadora a paisagem geral do mundo na qual,

eura. Nos fenômenos sociais, entre-

assalta quando defronto com dificuldades originadoras de sofrimentos humanos. Sou psicoterapêuta.
Sei, perfeitamente, que a perspectiva de produtividade nessas intervenções depende basicamente da ascen-dência do orientador, implícita na
circunstância de alguém que o pro-

É esse o impulso natural que me

nos interrelacionamentos coletivos.

ambos seus imensos potenciais afetivos para a fraternidade e alegria

Druon, ter o dom de despertar em

estéril.
Como a grande maioria dos brasileiros, gostaria de ver árabes e judeus irmanadose, tal como o «Menino do dedo verde» de Maurice

se torne completamente ingênuo e

Sinto necessidade preliminar de
justificar este meu pretensioso esforço, com a esperança de evitar que

Justificativa

de

Psicologia

Médica

da

enormes,

porém

considero

omissão de

nossa

parte,

mesmo

dora, pela nossa insignificância pessoal, por outro é a filha humilde e
frágil que só é viva e atuante através das nossas palavras e atos que
emergem da imprevisível dinâmica
da vida.
Se pensamos existimos, nessas
condições, não será justa qualquer

uma dimensão fantástica, esmaga-

que se a História, por um lado é a
mãe que nos protege e orienta, com

“mente

so é, sem dúvida, desalentador para
quem pretende ajudar milhões de
pessoas. Nossas limitações são real-

a origem dos desentendimentos! Ts-

de espiritual de minha parte que
não me permite sequer avaliar bem

ficos, por simples falta de autorida-

menos atenuar o conflito entre dois
membros de uma família que admiro demais e, inclusive, pensa em
sintonia com meus conceitos filosó-

E pessoalmente não consegui ao

de protestantes, católicos e muçulmanos, pela cor da pele ou por convicções filosóficas.

e brancos, vários grupos religiosos

ticos e econômicos vemos um panorama sombrio no qual lutam pretos

além dos conflitos de interesses poli-

FEMPAR

Prof.

Federal do Paraná

Prof. de Psicologia da Universidade

Paulo de Tarso Monte Serrat

análise psico-social dO sionismo
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remotos

soterrados

remotos acontecimentos e motiva-

veremos, da mesma forma, mergulhar, sem preconceitos partidários,
na História para desmontar os mais

dito que, em relação aos grupos, de-

lidade individual e humana. Acre-

mos nas memórias do paciente a fim
de ajudá-lo a reformular suas perspectivas vitais e ajustar-se à sua rea-

em planos profundos da realidade
psíquica.
Na análise individual mergulha-

acontecimentos

timos serem incoerentes, mas, em

justificativas para atitudes que sen-

sofrimentos não estão nos fatos recentes com os quais armamos nossas

que as principais causas dos nossos

O critério analítico

LI

Estamos habituados ao fato de

tivas.

ra sufocante nossas expansões afe-

constrangem,bloqueando de manei-

inconsciente coletivo da cultura na
qual estamos mergulhados e que nos

conflitos neuróticos, enraigados no

tribuir para nos desembaraçar de

sem preconceitos, esta análise para
ver até que ponto poderemos con-

tos aparentes ou subentendidos, que

rotular o conteúdo da mensagem.
Vamos dar as mãos e aprofundar,

lhos de Sion, por serem considera-

Jesus era também judeu). Outra,
que partiriam da inveja de povos incapazes de atingir as perfórmances
alcançadas pelos judeus nos seus desempenhos diante dos problemas
que afligem a Humanidade, ou ainda pela teimosia do povo de Israel
em fazer prevalecer seus interesses
restritos à partir da pretensão de ser
“o povo eleito por Jeovah (eleito pa-

Cristo (esquecendo que o próprio

dos responsáveis pelo sacrifício de

Uma das explicações procura justificar os ódios endereçados aos fi-

Hipóteses etiológicas

V

nova guerra ideológica?!

tante como se partissemos para uma

terísticas de um movimento cujos
conceitos e origens nem sequer formulou, tenha produzido, em todo o
mundo, uma repercussão tão inquie-

O.N.U. em «determinar» as carac-

dar um exemplo, que a pretensão da

a sensibilidade dos agredidos detecta e reage em alarmas surpreendentes para os que observam de fora
o fenômeno. Como explicar, para

comportamentos diretos ou indire-

tra o povo judeu, externados por

emergem em atitudes agressivas con-

ceitos que, de tempos em tempos,

tos coletivos parece-me incontestável o fato da existência de precon-

Dada a justificação, permita-me

um pedido: — Não se apresse em

Um pedido

זז

tificado sua presença.

No exame atual dos acontecimen-

Anomalia histórica

soa, em qualquer lugar, já terá jus-

ela puder ajudar a uma única pes-

IV

ções estruturadores dos possíveis núcleos neuróticos.

sedutora utopia. O nível de sua realidade e conveniência só poderá ser
testado através da expressão. E se

quando estivermos envolvidos por
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Causa provável

VII

muitas outras espécies animais.

deus integrarem-se a este mundo de
transformações cada vez mais rápidas, apenas com a diferença de justamente pleitearem a segurança que
a Humanidade tem oferecido aos semelhantes de outras origens e até à

forma que os outros, vemos os ju-

de invejável que não encontremos
igualmente nos outros.
A terceira, que colocaria o judeu como inassimilável à civilização, é inaceitável porque dá mesma

soas de desempenho destacável e
pioneiros ao lado de muitos excepcionais e tíbios, de tal forma que,
como povo, nada existe no primeiro

ce válida porque nos judeus, como
nos demais povos, encontramos pes-

de Cristo.
A segunda também não nos pare-

ódio aos judeus, modernamente superado pelos mais nobres discípulos

tantos povos, inclusive «pagãos», o

expressão «pérfidos judeus». Tudo
isso nos leva à conclusão que a idéia
cristã do sacrifício do filho de Deus
não seria causa suficiente para sustentar durante tantos séculos e em

citação diária no culto católico, a

eliminava de uma das orações de re-

XXIII a, humildemente, pedir perdão aos judeus ao mesmo tempo que

sos que levaram o imenso João

os seguidores do generoso Rabi da
Galiléia a atos de preconceitos odio-

balhando, neste e mais alguns temas
correlatos de dinâmica social, nos
últimos cinco anos, através de pesquisas, estudos, consultas a amigos
estudiosos e interessados em psico-

Desejo esclarecer que venho tra-

tarefa.

necessária ao bom desempenho da

servido para assumir essa posição

origens, sinto-me instrumentalmente, do ponto de vista filosófico, bem

esforços construtivos de quaisquer

doutrina Humanista que valoriza os

acontecimentos sem paixões deformadoras. Como sou adepto de uma

da dos dois blocos para examinar os

de uma posição igualmente afasta-

mo também para os emocionalmente inseguros opressores. Precisamos

nios, tanto para os oprimidos, co-

«catarsis» [120780078 das tensões
ansiosas responsáveis por tantos sofrimentos, através dos últimos milê-

ça bloqueada no inconsciente coletivo de nossa cultura, exigindo uma

criminações estigmatizadoras do povo judeu até os nossos dias, a fim
de tentarmos levantar alguma causa
efetiva que possivelmente permane-

Resta-nos, então, o exame das circunstâncias históricas que marcar
o início das incompreensíveis dis-

Revisão histórica

nar e ameaçar todos os demais pro-

do

conhecimento

universal

Ocidente para mais um grande pas-

unificava as energias humanas do

com todo o seu extraordinário poder

tadora para a militar defensiva e,

rável, o romano, evoluia no sentido prático da fase militar conquis-

to um outro povo, igualmente admi-

ridade fazem parte deles. Entretan-

previsíveis e as fantasias de superio-

ção de ser o «povo eleito» o que,
discriminando verticalmente, cria
uma condição pouco simpática de
comunicação para com os demais.
A vanguarda histórica, como todo
pioneirismo, expõe-se a riscos im-

proporcionado ao inconsciente coletivo desse grupo humano a convic-

lhos de Israel. Esse fato deve ter

concentrassem inicialmente nos fi-

dições propícias para o evento se

ram, entretanto, que todas as con-

mesmo chineses ou indús. As
circunstâncias históricas determina-

to da História. Poderia acontecer
com os egípcios, gregos, romanos ou

so deveria obrigatoriamente ocorrer
com algum povo em algum momen-

noteísmo. De acordo com as leis do
desenvolvimento mental enunciadas
por Comte, o fundador da Sociologia, não será difícil concluir que is-

alcançar o nível conceptual do mo-

que o povo judeu foi o primeiro a

É

descriminatório.

VII

parciais em aulas e conferências com
livre debate para amadurecer as conclusões. A crise ocorrida na O.N.U.
apenas apressou a redação deste capítulo de nossas observações, ao
condenar o Estado de Israel como

vocando iras demolidoras racionalmente inexplicáveis.

atualmente, embora a inquisição e

os russos, os nazistas e os árabes

Basta um único judeu cometer
uma falta suscetível de punição pes-

Sintoma principal

suas consegiiências tenham levado
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logia social e colocando resultados

soal, para um ódio explosivo conde-

VI

ra usufruir as prerrogativas de previlegiado).
A primeira hipótese se desmorona
quando verificamos que violentas
reações contra os judeus vieram de
povos não cristãos como os romanos,

ra sofrer, segundo alguns, e não pa-

1

ser

suas

«superstições».

co-social.

um passo decisivo na evolução psi-

taleciam-se com o passar do tempo
representarem
por
simplesmente

contrário dos conquistadores, for-

no entanto, apesar das previsões em

até as imagens que fossem objeto
dos seus cultos. As crenças judaicas,

ligioso, muitas vezes aprisionando

ponto de vista político como do re-

Era prática corrente entre os politeístas submeter os vencidos tanto do

ditavam

tar-se expontaneamente do que acre-

Os romanos estavam trangúilamente convencidos que, com o tempo,
pela influência do poder central,
seus comandados haveriam de liber-

tação do comando político militar.

tratava de um povo cordato na acci-

do, bem como a condescendência do
primeiro em tolerar a continuidade
de suas práticas religiosas já que se

uma submissão temporal do segun-

pos conduz o relacionamento para

Noinício, fase correspondente ao governo do triunvirato Pompeu, Cesar
e Crasso, o bom senso dos dois gru-

graus evolutivos irreversíveis nas
suas respectivas áreas, temos como
consequência, um confronto desigual e potencialmente dramático em
virtude das circunstâncias da época.

mente afetivo, ambos detentores de

mente prático e o outro dominante-

tes da civilização, um dominante-

No momento em que cruzam nos
caminhos da História os dois gigan-

Prenúncios da crise

IX

ciente grupal uma ilusão de poder e
de glória que muitas vezes atingiam
as raias do êxtase.

so civilizador. A conquista militar
e a organização social, por serem
mais objetivas infundiam no incons-
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Sua acurada visão

as

razões,

os

romanos

tenta-

tos, acabam provocando revolta con-

agressividade de prepostos truculen-

Templo acrescidos de exploração e

bolos ou imperadores no Templo judeu. Esses e outros desrespeitos ao

troduzir as imagens dos seus sim- '

vos, nem de leve, iniciaram pressões
sucessivas através dos seus representantes oficiais, com o objetivo de in-

que não representavam numa única
imagem o objeto de suas devoções.
Como isso não atingisse seus objeti-

judaica. Afirmavam tratar-se de supersticiosa adoração das nuvens já

nha de ridicularização da religião

brilhantes, uma espécie de campa-

ram, através de suas cabeças mais

todas

a ilusão de serem os detentores de

Como é frequente nos poderosos

Á ilusão do poder

XI

dos divulgadores do monoteísmo.

que parecia ser a destruição total

suas sombrias previsões foram infelizmente cumpridas como consequência do entrechoque das paixões
exaltadas progressivamenic até o

nância em termos de pacificação e

psico-social não teve a menor resso-

e sua moral».

riores aos romanos pela sua religião

provou que os judeus só cram supe-

construções dos dois povos. «Com-

tentou evitar o conflito e somar as

confrontos entre romanos e judeus

tornou-se famoso como historiador e
foi quem prevendo o desastre dos

Flávio Josefo, figura que conheceu muito bem as duas culturas,

Tentativa profilática

X

pulsos de sua terra. Jerusalém muda
de nome para Elia Capitolina e os
judeus são proibidos de ingressar
em seu território. Passou uma geração que chegou a desconhecer o
antigo nome da famosa cidade. Pre-

passados à fio de espada, são ex-

invadida por Tito. O Templo é destruído. Posteriormente templos pagãos são edificados nos locais sagrados para os judeus que, quando não

À grande crise

XIII

Em 70 de nossa Era, Jerusalém é

sadores.

e, embora fossem vividos períodos
de equilíbrio, os choques armados
eram cada vez mais violentos e arra-

se tornaram cada vez mais instáveis

tamente com Florus para Cesárea.
A partir daí as situações políticas

ma defesa heróica expulsou-as jun-

Templo a população armou-se é nu-

tropas pretenderam apoderar-se do

se uma terrivel matança. Quando as

do ordenou aos seus soldados que saqueassem as casas dos ricos. Eniciou-

ra o «pobre e desgraçado Florus».
Indignado o chefe romano exigiu
que lhe entregassem o dinheiro e os
que o ofenderam. Não sendo atendi-

cou indignada e alguns judeus saíram pelas ruas pedindo esmolas pa-

Quando o procurador Florus exigiu que lhe entregassem parte do
tesouro do Templo, a população fi-

O início da crise

XII

vez mais, se confundiam com Roma
e com os romanos.

tra os governos tirânicos que, cada
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do) começou a se infiltrar no in-

devo alegrar-me por isso?» E morreu afirmando «Deus é único».

Agora que estou em condições de
cumprir com este último dever, não

preceito: — o de amar a Deus com
todo meu coração e lhe sacrificar todos os meus bens; mas havia algo
no que não tinha podido serví-lo:
não oferecera minha alma por Ele.

podido cumprir dois pontos desse

causava pesar ler na Torá este preceito: — E amarás a teu Deus com
todo teu coração, com toda tua alma
e com todos teus bens. Eu só tinha

ravam disse-lhes: — «Sempre me

— «Deus, nosso Deus é o único
Deus». Vendo que os discípulos cho-

de ferro para apavorar seus prosélitos. Apesar das terríveis dores Akiba, nas mãos do verdugo, afirmava:

arrancada aos pedaços com tenazes

neira selvagem tendo sua carne sido

pressão mais avançada da religiosidade humana.
Adriano chegou o proibir o estudo da Torá, o livro sagrado, com o
objetivo de «extirpar o credo judaico». Rabi Akiba por ter desobedecido tal ordem foi sacrificado de ma-

cluiam o seu politeísmo como a ex-

ta incapacidade desse povo ser assi-

A instabilidade psico-social do
povo judeu que, quando menos es-

Sionismo — Origem e destino

Xv

conscientes, predispondo a massa a
acreditar neles.

pois os temores criavam tensões in-

do foros de realidade indiscutível,

rossímeis tomavam corpo adquirin-

rias populações atribuindo ao culto
israelita até o sacrifício de crianças
cristãs ou receios de misteriosos planos de «sábios do Sion» para dominar o mundo ou coisas parecidas.
Os dados, por mais absurdos e inve-

Dai porque os pogrons desencadeados frequentemente por boatos
maldosos que se espalhavam em vá-

Consegiiências

XVI

violência a fim de eliminar as aparentes fontes dos seus pavores.

por qualquer pretexto, a reagir com

tornando-a insegura e predisposta,

Esta situação sensibiliza a massa

derar a existência do povo judeu.

consciente coletivo dos povos ocidentais quando se tratava de consi-

das formas de defesa diante do me-

milado à civilização na qual in-

da absurda, seria fruto da incrível
teimosia judaica ou de uma comple-

romanos essa resistência considera-

mesmo recém germinada, voltar à
sua condição de semente. Para os

que seria impossivel uma planta,

Isso deve ter feito acreditar, contarem os judeus com recursos sobrenaturais que, pela racionalização
dos dominadores, só poderiam ter
origem nas forças do mal. A partir
de então uma onda de medo misturado com profundo despreso (uma

culto enquanto o politeísmo se desagregava, apesar dos imensos poderes dos detentores do comando político.

O esmagamento do povo de Israel
não o impediu de continuar seu

O núcleo da neurose coletiva

XV

tar o politeísmo, do mesmo modo

mota possibilidade mental de acei-

Os judeus não tinham a mais re-

A impossibilidade natural

XIV

res, não tinha sido possível resolver
naturalmente.

tendeu-se resolver pela força aquilo
que, na concepção dos conquistado-

gulos de observações recíprocas su-

perte em Judeus e Árabes novos àn-

Temos a esperança de que, ao invés de nos atermos às soluções superficiais, apenas aparentes, uma
análise psico-social do Sionismo des-

Á esperança

XIX

bamos nos arrependendo.

tempestivas das quais sempre aca-

A organização do novo Estado,
base da solução da anomalia histórica que vinha se arrastando pelos
séculos, não foi suficiente para
atingir camadas profundas do problema. Muitos povos, em diferentes
níveis de maturação psico-social,
ainda sentem necessidade de ver no
referido movimento algo misterioso
e ameaçador para justificar possíveis
reações aos fantasmas que os apavoram, agora reforçados com medos
de dificuldades em relação às cotas
de importação de petróleo, o principal mobilizador da indústria moderna. O medo leva a atitudes in-

O medo continua

XVIII

torno às Terras de Sion, a fim de
implantar a referida estrutura idealizada por Hertzl recebeu o nome de
Há quase trinta anos
Sionismo.
fundou o Estado de Israel e sua finalidade atual é preservá-lo.

todos os demais povos. Esse movimento que tinha como objetivo o re-

lativa existente normalmente para

8
progressivamente, articulando
rno
gove
um
de
ção
niza
orga
de
idéia
que lhe garantisse a segurança re-

diretamente com tais massacres foi,

perava se via envolvido por terríveis
atos de destruição em países nos
quais muitas vezes os próprios governos compactuavam direta ou in-
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cederem tendo como núcleos básicos

Nessa fase preliminar da evolução psico-social vemos a evolução
afetiva, intelectual e prática se su-

XXII
As perspectivas da evolução

sociadas às também imorredouras
elaborações gregas, constituem as
bases históricas sustentadoras da
chamada Cultura Ocidental.

tares da mesma evolução e que, as-

necessários. Que possamos atingir a
individuação alcançada por João
XXIII integrando fraternalmente
as construções judaicas e romanas
como partes naturais é complemen-

261808 688 1621053008 81081088 promotoras de tantos sofrimentos des-

so na direção da Paz, desmontando
o mito do «Judeu diabólico» para
que nossa cultura possa avançar 1

em seu foro íntimo, o primeiro pas-

manos a conseguirem, pelo menos

Considerações finais
Nosso desejo é ajudar seres hu-

Adal

do «valoroso Povo de Israel», seja
entendido como o grande anseio
humanista do mundo moderno de
ver superadas as divergências fundamentais tão enraigadas no espirito desses admiráveis povos.

cumprimentou-o como representante

Chefe do Estado Egípcio, Sadat,

sidente Ford quando ao saudar o

Que o lapso cometido pelo Pre-

XX
A análise do lapso

cundárias acabaram envolvendo no
conflito.

peradores das desconfianças mútuas
e das violências que já se generalizaram de parte à parte, para O sofrimento de ambos os povos e de
muitos outros que circunstâncias se-

42

CURRICULUM VITAE
Paulo de Tarso Monte Serrat
nasceu em Lençóis Paulista dia 7

deus.

nos e também para os próprios ju-

monte do mito: — «Judeu diabólico», o que será, sem dúvida, muito
saudável para cristãos, muçulma-

quadra o presente projeto de des-

do «eu» coletivo.
É neste último campo que se en-

Jung chamou a projeção da sombra

ram os povos em função do que

vens-maduros até aqueles que sepa-

as soluções dos problemas afetivos
desde o nível homem-mulher, jo-

bordinar aos anseios afetivos universais.
Nesta fase deveremos equacionar

ciência e a tecnologia devem se su-

na fase que se convencionou chamar de Era de Aquário, na qual a

a integração do Oriente e Ocidente

Tudo leva a crer que iniciamos
um período afetivo tendendo para

A vitória do humanismo

XXIII

atualmente já apresenta os primeiros
sinais de exaustão.

qual a inteligência apresenta um novo surto e finalmente a Revolução
Industrial, o avanço prático que

rem, então, na mesma sequência, aIdade Média, como fase de crescimento efetivo; a Renascença, na

grandes áreas do Ocidente. Ocor-

a mesma ordem de sucessão, agora
sem sedes urbanas e envolvendo

Num segundo passo verificamos

dos seus desenvolvimentos as cidades de Jerusalém, Atenas e Roma.

de

Curitiba e

professor de

É psiquiatra com atividade elínica em Curitiba há 25 anos.

Faculdade Evangélica de Medicina
Professor de Orientação Pessoal e
Ocupacional do Curso de Engenharia de Operação.
Casado com Isis Sanson Monte
Serrat em 1947, tem oito filhas.

versidade Federal do Paraná.
Professor de Psicologia Médica da

ranaense de Psiquiatria.
Professor de Psicologia da Uni-

Ex-Presidente da Sociedade Pa-

ca da Fac. de Ciências Médicas e
Biológicas de Botucatú.

Ex-professor de Psicologia Médi-

Saúde Pública do PR.

Ex-diretor do Departamento de

Higiene Mental da Secretaria da

Foi o primeiro diretor do Manicômio Judiciário do Estado do Paraná.

Fac. de Medicina da Universidade
do Paraná.

tulo de Doutor em Medicina pela

ções da afetividade», recebendo o tí-

1948 defendeu tese: «As perturba-

Concluido o curso médico em

do Paraná.

Ciências na Escola Técnica Federal

cipal

Fac. de Medicina da Universidade
Federal do Paraná. Nesse período
foi funcionário da Prefeitura Muni-

sos de pré-medico e de Medicina da

mo locutor de rádio.
Terminando o ginásio transferiuse para Curitiba onde fez os cur-

iniciou atividades profissionais co-

rio na cidade de Sorocaba onde

Fez o curso primário e secundá-

nedita A. Pedroso Monte Serrat.

fessores Paulo Monte Serrat e Be-

de fevereiro de 1923. Filho dos pro-
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1 Sociólogo e criminólogo francês

(1843-1904).
(Tr

um dos pilares da sociedade humana sem os quais
não poderia se ter formado ou desenvolvido. Se

imitação, agindo de acôrdo a certas “leis”; mas
mesmo pouca observação é bastante para nos convencer do essencial, que êste vício é em verdade

neste assunto. É bem possível que haja exagêro
e parcialidade na teoria daquele investigador francês (Tarde), que, nos últimos anos, tem interpretado 1608 a História como consegiiência de

em dúvida a razão do julgamento de senso moral

gresso da sociedade humana, então se pode pôr

senso moral não considera “boa” tal característica simiesca. Mas se, como outros mantêm, a distinção entre o bem e o mal se baseia sôbre o
cálculo de proveito de cada coisa contra o prejuízo, no que diz respeito ao sucesso 6 0 pro-

nos é próprio — neste caso podemos, sem dúvida,
considerar a imitação um defeito moral, pois nosso

cionais, mas por um “senso moral” especial que

mundo interior, como conseqgiiência necessária do
estado de suas fôrças espirituais e sua relação aq
mundo exterior, mas por causa de sua tendência
imanente a se fazer parecer aos outros: pois que
tais são êles, qual será também éle mesmo.
Se o bem moral, como mantêm certos filósofos,
é bom emsi e o mal, mau em si, e nós distinguimos entre êles não por meio de argumentos ra-

modo detrativo, a tudo que o homem diz,
faz, pensa e sente, não das profundezas de seu

Damos o nome de “imitação”, geralmente de

IMITAÇÃO E ASSIMILAÇÃO

Tal centro comum encontra-se, com efeito, em

a herança ancestral e lhe acrescentou por sua

parte onde não mais satisfazia as necessidades da
vida que se ia desenvolvendo, e também seu
acréscimo tornou-se patrimônio geral por meio
da imitação. Assim se ampliaram e se difundiram
facilmente costumes gerais e fixos em cada socie-

tôda a sociedade, é necessário que a imitação se
apegue a um centro comum único, cuja fôrça seja
bastante para atrair a si todos os corações, os
próximos — sem mediador, or afastados — por
intermédio dos próximos, e que seja, de tal modo.

sem solução. — Para impóôr-se uma só forma a

ção um “príncipe de Deus”, que guardou fielmente

e também entre os filhos houve em cada gera-

q seu superior, se fizessem suas palavras, seus
atos e seus costumes patrimônio geral. Tal patrimônio geral passou em herança de pais a filhos,

ça da anulação que se anula o ser inferior frente

cial, sem qualquer alvo próprio, sômente por fôr-

sociedade em seu tempo, e, sem propósito espe-

parecera completamente ante a glória e a grandeza
dêste “ideal”. Não é, portanto, de se admirar que
fôsse êle o centro principal ao qual se apegasse
de por si a tendência imitativa dos membros da

suas características e tendências, como que desa-

em seu meio”, e o ser individual de cada um, com

temor a seu chefe e protetor, o “príncipe de Deus

forte como um emissário divino. Os olhos de cada
família ou tribo se voltavam então em exaltado

ao estar o homem constantemente cercado durante tôda sua vida por perigos, veio a sentir especialmente o valor da fórça 6 4 respeitar o mais

social. Naquela baixa situação (cujo exemplo podemos ainda encontrar nas tribos “selvagens”),

em que o espírito humano escalava penosamente
desde o abismo da animalidade à vida humana,

mento, e especialmente naquela época primitiva

tôda sociedade, nos começos de seu desenvolvi-

o objeto único ou principal da imitação geral.

fôrças espirituais”, e o problema continuaria assim

e cada um escolheria em cada caso um “objeto”
dentre muitos, de acôrdo com o “estado de suas

racterística, por igual. Pois então haveria tantos
objetos de imitação quantos fôssem os imitadores,

imitasse todos seus companheiros em uma só ca-

tal nome de que se serve seu companheiro? —
E sem língua não há conhecimento, e o homem
nunca se teria elevado além do animal.
Mas tampouco seria a imitação bastante para
causar a difusão de tais bens entre todos os membros da sociedade, se fizesse com que cada um

o levasse a chamar cada coisa precisamente pelo

duais? E o que é da máxima importância: Como
se teria formado e desenvolvido na sociedade a
língua, se ninguém imitasse ninguém, e cada um
esperasse que o estado de suas fôrças espirituais

quências naturais de causas gerais, mas em seus
pormenores necessitam causas acessórias, indivi-

a concepções religiosas e morais comuns a todos.
e o mais, que em geral são, sem dúvida, conse-

como poderiam tais homens chegar a bens culturais convencionais: a leis e costumes estáveis,

seguir nenhuma fôrça proveniente de outra alma,

“das profundezas de seu mundo interior”, sem

um pensasse e agisse de por si, exclusivamente

por hipótese, não se deixassem os homens levar,
de natureza, ups pelos outros em nada, mas cada
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22 Reis 23, 20 (Tr.)

homens de fama” que, em seu tempo, cunharam
a sociedade com seu cunho própio. E como as
consegiiências da imitação de tôdas as gerações do

ração. Pois que cada nova geração herda de seus
precedentes as consegiiencias da imitação até então, que já se fizeram patrimônio comum, quanto
mais aumentarem tais consequências em número,
mais se irá aperfeiçoando a forma da sociedade
em todos seus pormenores, até chegar o tempo
em que esteja esta forma completa e bem definida, sem que mais tenham os guias da geração
viva onde acrescentar, por sua parte, algo fundamental. O centro comum de imitação passa a ser,
desde então, sômente o passado, aquêles “heróis,

-se apoucando necessariamente de geração em ge-

Porém imitação de tal sorte, cujo centro comum
é “um homem valoroso, grande em obras”,? vai-

fôrça física, uma grande fôrça espiritual.

teriores, depois que o espírito humanojá progrediu
até certo ponto, a causa de tal “anulação” — e
portanto também a causa da imitação e da coesão social — poderá também vir a ser, em vez da

de anulação própria. Não obstante, em tempos pos-

dade, até o ponto de serem seus membros, com
o correr do tempo, como cópias de um só tipo
comum.
Não há no mundo nação ou sociedade alguma,
mesmo entre as mais recentes, que não passou
em seus começos por êste estado de coisas ou por
estado parecido: o estado de formação e de coesão dos diversos elementos em um só corpo social em tôrno a personalidades centrais por meio

3 Talmud, Shabat 112b. Sefer Haagadá 11, pp. 190,
973. (Tr.)

membros da sociedade conseguem atrair os olhares
desta e sobrelevar-se a seus companheiros por
meio de invenções individuais novas, teóricas ou
práticas, e o sucesso dêstes instigará também os
outros a que os sigam, não por anulação própria, mas, pelo contrário, por inveja, por quererem
elevar-se, êles também, ao nível de seus companheiros.
Tal como se distingue esta imitação da primeira por suas causas, assim também se distingue

vinda da inveja e do amor próprio. Muitos dos

no que diz respeito a pormenores sem importância, sem centro comum, e normalmente também
sua causa é diferente. Em vez da anulação que
procede do exaltado temor, a qual não mais encontra facilmente objeto adequado entre os contemporâneos, que vivem todos juntos por fôrça
do passado — instiga-se agora, em geral, a imitação entre os vivos por meio da competição pro-

ção entre a geração viva, uns dos outros, mas só

tempo de “formação” se fundiram em um Só modo de vida, assim também os autores de tal modo
de vida naquelas gerações fundem-se agora em
um só centro de imitação, qual fôssem todos uma
só criatura abstrata, e a todos se dá o nome comum de “patriarcas” ou “ancestrais”, frente aos
quais anulam as novas gerações e seus guias seu
ser individual e com exaltado temor volvem a êles
seus olhos e dizem: “Se os antigos foram como
homens, nós somos como asnos”.º
* E contudo não cessará mesmo então a imita-

4

*

com que venham a conhecer umas as outras, e
então a imitação se estende e passa de sociedade
a sociedade e de povo a povo.
As características de tal imitação dependem
das características das sociedades que se enfrentam. Se são iguais ou quase iguais em fôrça e
em nível cultural, tendem logo a empenhar-se em
imitação competitiva: aprendem uma da outra no-

finalmente, as sociedades umas das outras e faz

Mas a imitação não fica para sempre limitada
só a cada sociedade em si. O progresso aproxima,

trais”.

e constantes, cuja soma aumenta com o tempo 6
trespassa as fronteiras que traçaram os “ances-

pelos mesmos meios de que se serviu o imitado
a seu modo, e portanto êle procura, pelo contrário, por onde modificar a fórmula cunhada
por êste, de acôrdo com as diferenças em espírito
ou estado.
Também esta imitação traz proveito a tôda a
sociedade. Se a imitação por anulação frente aos
“patriarcas” é a fôrça instituinte que a conserva,
de modo que não se deixe levar por qualquer corrente, a imitação competitiva entre seus membros
é a fôrça que a faz progredir, não em alta voz e
mudanças repentinas, mas por invenções pequenas

dor não quer mais que revelar seu próprio espírito,

por suas características. No estado de anulação
própria o homem quer imitar o espírito do modêlo, que se revela em suas ações, e, portanto,
êle imita estas últimas integralmente, sem modificar as fórmulas que cunhou aquêle espírito que
o atrai. Mas no estado de competição, o imita-
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4 Talmud, Sanhedrin 52a. Sefer Haagadá VI, p. 142.

estranha.

Então começam seus membros a livrar cada qual
sua existência individual de tal estado de coisas
por meio de assimilação completa na sociedade

não seria suficiente para causar a outra sociedade que se anulasse.
Tal estado é muito perigoso para a sociedade
que nêle se encontra. A nova anulação, frente à
sociedade estranha, enfraquece pouco a pouco a
anulação antiga, frente aos “patriarcas”; o centro
de imitação passa, portanto, mais e mais, dêstes
aquela, e o senso de existência nacional ou social.
não tendo sôbre que se apoie, se vai esgotando de
por si, até que por fim chega a sociedade ao tal
estado estranho, nem bem vida nem bem morte.
de “consunção da alma e o corpo ainda existe”*,

pria anulação frente a seu passado, e que por si

pria, no que a sociedade imitada realmente alcançou um alto nível, mas também no que esta última
mantém ainda só como consegiiência de sua pró-

ções, e não só no que causou sua anulação pró-

rito, mas sômente por respeito e submissão, e a
imitação será, portanto, integral, sem modifica-

daquela, não com fim de revelar seu próprio espí-

caso a anulação própria a fará imitar os costumes

incapaz e nulificada frente a sua superior. Neste

vas maneiras de revelar seu próprio espírito, e
empenham-se a sobrepujar a rival em tais maneiras. Tal não será o caso se uma das sociedades
é muito menor ou muito mais fraca que a outra,
física ou espiritualmente, ao ponto de se sentir

empecilhos no caminho pelo qual avança a fôrça

apequenar o valor da fôrça estranha na opinião
06 seus companheiros e afastá-los por completo
do modo de vida estranho, para que o não vejam,
e o não entendam e por êle não sejam atraídos.
Tais patriotas conseguem, via de regra, amontoar

meio desta. sociedade “patriotas”, que procuram

bros resolvem imitar o modo de vida estranho
em que tal fôrça se encarna, sempre surgem em

quando a fôrça espiritual estranha causa anulação em uma sociedade qualquer e seus mem-

fôrça espiritual que vem de fora não é visível a
todos e pode-se engenhar meios de deter sua
marcha na sociedade que não é sua. Portanto.

faz ver a todos por suas ações, e é impossível diminuir de seu valor ou deter sua marcha: mas a

grande fôrça espiritual. A fôrça física estranha se

Porém tal não é o curso normal dos acontecimentos quando a anulação é causada por uma

milaram-se em sua inimiga mais forte.

salvar por suas próprias fôrças, desaparecia dentre
seus filhos o “exaltado temor” frente aos “ancestrais”, e um por um abandonaram-na e assi-

po em servidão e aviltamento sem que se pudesse

sempre causava a anulação própria da nação vencida frente à nação vencedora, e após muito tem-

E assim foi que desapareceram em tempos passados tôdas aquelas nações pequenas cujas terras
foram conquistadas por nações maiores. A fórça
bruta, o ideal mais respeitado daqueles tempos,

Quando a causa da assimilação é a fórça física

e a sociedade mais fraca não tem esperanças de
chegar também a grande fôrça física, então não
há realmente outro remédio senão a assimilação.
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mar seus próprios atos de imitação mais que
as invenções da outra. Quanto mais imite desta

que tenha a sociedade avançado por êste caminho,
0 amor próprio a fará crer em usa fôrça e a esti-

sua sociedade aquela mesma fôrça espiritual que
a faz se anular, de modo que não mais tenha
motivo para contemplar com exaltado temor a
vida estranha em que se encarnou aquela fôrça,
mas, pelo contrário, se utilize desta mesma fórça
para “revelar seu próprio espírito da mesma maneira que o imitado revelou o seu”. — E desde

forma competitiva. Quer dizer, deve-se adaptar a

tal ainda em tempo! — que não é a imitação emsi
que causa a assimilação, mas que a anulação própria é que causa assimilação por intermédio de
imitação, e que, portanto, em vez de impedir esta
última, deve-se anular a anulação própria igualmente por intermédio da imitação, só que sob

e felizes são êles e sua sociedade se chegaram a

por fim, aos chefes e aos sábios da sociedade —

Tal experiência, as mais das vêzes, faz ver,

rompem a cêrca e se escapam para o campo inimigo.

tão a aproximação causará de novo a anulação,
a anulação — a imitação e a imitacão — a assimilação. Tanto mais que o próprio afastamento tende
as vêzes a aumentar ainda mais a anulação própria entre muitos que vêm de longe o modo de
vida estranho e o desejam secretamente, sem que
possam se aproximar a êle, até que uma vez

estranha e impedir assim a imitação em seus começos. Mas êste impedimento não é uma solução
completa e a sociedade está sempre em perigo de
reaproximar os que foram afastados à fôrça e en-
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anulação de sua existência frente à fôrça física
de seus opressores. Só a grande fôrça espiritual
que se lhes revelou às vêzes em modos de vida
estranhos é que lhes pôde causar a anulação pró-

espiritual. Foi por isso que nunca chegaram à

tro, a fôrça bruta e a respeitar sômente a fôrça

sempre.
Já desde os tempos dos Profetas aprenderam
nossos antepassados a menosprezar, alma a den-

e não se assimilou entre os povos, apesar da tendência à imitação que a tem dominado desde

anulação própria e a imitação intensificou ainda
mais o vigor da existência nacional.
Assim foi que persistiu a comunidade de Israel

peculiar de seu povo — então se foi de por si a

espiritual, causa da anulação própria, na vida

ção no caminho da competição, a realizar a fôrca

sucesso esporádico e provisório; até que surgiram
patriotas atilados que começaram a pôr a imita-

minho da corrente de imitação, tiveram sômente

existirá.
Foi dêsse modo que, na antiguidade, os romanos imitaram os gregos e, em tempos modernos, os russos imitaram o Fsclarecirmento ocidental. Ambos começaram por se anular frente à
fôrça espiritual estranha, e, consequentemente, por
imitar integralmente a vida estranha, seu modo de
pensar c fazer; e patriotas como o romano Catão,
que se propuseram a barrar por completo o ca-

tência — e o perigo da assimilação já não mais

forma, tanto mais descobrirá em suas imitações
seu próprio espírito, tanto mais modificará as
fórmulas cunhadas pela sociedade imitada, e assim
se irá fortalecendo em seu meio sua própria exis-

modo ainda mais elevado e dignificado para o

altivez da sabedoria dos helenos; vale dizer que

beleza ao mundo e para rebaixar frente a êle a

o espírito próprio do Judaísmo, para mostrar sua

assimilação; pelo contrário, êles fizeram uso de
sua instrução helênica para revelar por meio dela

não encontramos lá uma tendência acentuada à

aproximado dos gregos e de seu modo de vida,
de seu espírito e de sua sabedoria, e, não obstante,

tura grega, já se tinham os judeus no Egito

nova fôrça espiritual. E tanto se unificou então
esta fôrça com a “existência hebraica”, até que
não puderam os sábios daqueles tempos crer que
ela lhes fôsse estranha e que Israel pudesse existir

10085 se rejuvenesceram e, juntas, ajundarama revelar o espírito próprio do Judaísmo por meio da

maravilhas. A língua, a literatura, a religião —

po a competição, e a imitação nesta forma fêz

terra. Mesmo assim, também naquela época, em
terra estranha, passou a anulação cm pouco tem-

sua própria língua, mas não mais em sua própria

povo “traidores e violadores do pacto”, não seriam talvez necessários os Asmoneus, nem tódas
aquelas consegiiências espirituais cuja causa remonta àquela época, e quem sabe se tôda a história universal também não teria então enveredado por outro caminho muito diferente.
Mas aquêles anciãos não fizeram tal coisa, e só
em tempos muito posteriores, tornou-se a fôrça
espiritual dos gregos patrimônio de nosso povo em

desenvolvimento do espírito próprio de Israel, e
naturalmente não teriam então surgido em nosso

rael teria a anulação passado a competição e de

ção dos patriotas foi em vão e que seus esforços
no sentido do afastamento foram supérfluos. Pois
nosso povo não só tem tendência à imitação, mas
também uma grande capacidade para tal. Tudo
que o povo de Israel imita, êle o imita bem, e
em pouco tempo se adapta a si a “fórça espiritual
estranha”, frente a qual se tinha antes anulado;
e logo surgem sábios que lhe ensinam a usar esta
fôrça para revelar seu próprio espírito; a negação
própria desaparece de por si, e a imitação passa
à forma de competição aumentando o vigor do
sentimento da existência hebraica.
Muito antes de terem os “helenistas” na Terra
de Israel tentado anular o Judaísmo frente à cul-

mação e esta continuou sem que nada se lhe opusesse, então sempre se descobriu que a preocupa-

pessem a cêrca de uma vez”, como também, devido a nossa situação entre os povos, nem sempre
foi praticável. E quando vieram os dias de aproxi-

afastamento não só causou a muitos que “rom-

vida espiritual dos outros povos, sem deixar lugar
a qualquer imitação, por pequena que fôsse. Êste

tentaram, portanto, afastá-los completamente da

por meio da imitação, que a princípio foi causada
pela anulação própria frente à fôrça espiritual
estranha, chegaram a adaptar a si esta fôrça e a
passar de anulação a competição.
Tivessem os “anciãos” que traduziram o Pentateuco ao grego para os judeus do Egito traduzido também Platão ao hebraico para os judeus da
Terra de Israel a fim de legar a fôrça espiritual
dos helenos a nosso povo em sua terra e em sua
língua, é de se crer que também na Terra de Is-

pria e atraí-los incondicionalmente a aquêles modos de vida. Os guias do povo,cientes de tal coisa,
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tende-se mais a deixá-la como está, até que se

gação ao nivel de perfeição de que necessita, de
acôrdo com sua concepção, mas, pelo contrário,

não mais se sente a premência de elevar esta le-

mente que a sociedade se livre dela por meio
de assimilação na sociedade estranha — então já

com a “legação dos antepassados”, e se quer real-

tal ponto que já não se sente nenhum laço íntimo

Mas isto é un érro. Quando chega a anulação a

por uns quantos dos próprios “reformadores”,
como um grande passo em direção da assimilação.

movimento é considerado por muitos, e também

mas há bom tempo atrás, por um lado, com a
criação, em línguas européias, de literatura científica sôbre o espírito judeu e seu valor, e, por
outro lado, com o movimento para a reforma do
aspecto exterior do Judaísmo. É certo que êste

povo duas épocas consecutivas: uma longa, de
afastamento absoluto, e outra curta, de renunciamento absoluto. Mas tumbém agora elo que 4
toma conhecimento que nenhuma das duas o salvará, senão a via média: o caminho do aperfeiçoamento da existência nucional por meio da imitação competitiva.
Sinais de tal conhecimento se fazem ver não só
nos últimos tempos, desde que o “nacionalismo”
se converteu em Israel em um estandarte à parte.

E desde então passaram novamente sôbre nosso

durante a Destruição do Templo.

sabiam dos Profetas e tôda a sebedoria da Gréciafoi tirada dos livros de Israel que se perderam

em algum tempo sem ela, e não se deram por
satisfeitos enquanto não acharam uma lenda antiga, que Sócrates e Platão aprenderam tudo que
+

tação competitiva — é de se recear que tal processo se disperse em várias direções, conforme às
diferentes fôrças espirituais nos diferentes países,

dente (como se pode ver de seu estilo), nos quais

hebraica, que não morreu nêles, mas se restringiu,

basta aqui o que lhes basta lá — temos aqui um
indício seguro que êste é o lugar de sua vitalidade

tral, de acôrdo com sua concepção, e não lhes

tos consagram todo seu tempo e tôdas suas fôrças
ao melhoramento de uma parte de legação ances-

dos ancestrais.
E ao vermos que o próprio Geiger e seus adep-

mo nela se encarnou, em seu tempo, o espírito

crever precisamente de seu próprio espírito íntimo,
e se esforçam, portanto, a melhorar a língua e a
aperfeiçoá-la no que lhe faz falta, até que possa
seu espírito encarnar-se nela sem dificuldade, co-

pelo contrário, ao escrever, a necessidade de es-

já se romperam os laços entre a língua dos antepassados e sua existência individual. Mas os escritores judeus no Norte e na Terra de Israel, em
que esta língua ainda é parte de seu ser, sentem,

O

espiritual autóctone, mas o que viram de seus
irmãos. Portanto imitaram-nos “integralmente”,
sem se dar conta das diferenças de lugar e de estado, qual fôssem êles alemães para todos os efeitos. Mas após certo tempo, quando mais ou menos adaptaram a si os judeus do Norte o “Esclarecimento” e sentiram em sua alma a nova fôrça, passaram de anulação a competicão também
no que diz respeito aos judeus da Alemanha e
começaram a modificar as fórmulas cunhadas por
êstes, de acôrdo com as diferenças na fôrça espi-

tempo o centro de imitação, não era então a fôrça

princípio de sua infância.
Tal receio tem boa base na experiência. Nos
países do Norte, por exemplo, receberam os judeus
os princípios do Esclarecimento de seus irmãos
da Alemanha. O objeto da anulção, e ao mesmo

até que um dia não será mais Israel um só povo,
mas umas quantas tribos separadas, como foi no

lugar das características da fôrça espiritual estranha dominante naquele lugar, que o incita à imi-

binos, e seu modo de pensar é atraído pelo dêles.
Tal julgamento é justificado no que diz respeito
à relação da maior parte de nossos sábios no Oci-

sua pena escreve, mas, sem querer, êle vive então
em outro mundo, o mundo do Talmud e dos ra-

terísticas do processo pelo qual aperfeiçoa nosso
povo sua existência nacional dependem em cada

A assimilação não tem, portanto, nossa nação
de temer nem mesmo no futuro, mas ela tem
muito de temer a dissolução. Pois como as carac-

imitado revela o seu”.

-no para si ou para os outros, ou não) é: “revelar
seu espírito próprio da mesma maneira que o

e seu propósito íntimo e verdadeiro (confessem-

Geiger decidiu que quem escreve hoje em hebraico não ouve em seu espírito próprio o que

antes.

nuasse a agir como estava acostumado a agir de

nado por um momento na geração viva e conti-

as ações dos antepassados, se o acaso assim O
dispõe, numa espécie de “anulação” artificial,
efêmera, como se não se agisse por si, mas como
se o espirito dos “antepassados” se tivesse encar-

dissipe e desapareça de porsi, e até então imita-se
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ritual em seus países de moradia. — E os judeus
da França são ainda agora “objeto de anulção e
centro de imitação” para nossos irmãos no Oriente. Mas lá também,tal estado de coisas é sômente
provisório, até que êstes últimos sintam em sua
própria alma a nova fôrça. E assim, quanto mais
uma parte de nosso povo se fortalece espiritualmente, tanto mais ela se vai libertando da dominação de outra parte, que foi antes centro de imitação, e assim aumenta mais e mais O perigo da

dissolução.
Mas também dêste perigo há um meio de se
salvar, um só. Assim como no estado de “formação” a sociedade chega à integração de seus indivíduos, apesar das tendências individuais dêstes,
por meio de um indivíduo central — assim também poderá a nação, no estado de dissolução,
chegar à integração de suas partes, apesar das
tendências locais, por meio de lugar central, que,
por si mesmo, e não por causa de uma relação
fortuita e provisória, seja “uma grande fôrça que
atraia a si todos os corações”, que cause a tôdas
as partes dispersas do povo que se “anulem” até
um certo ponto, de modo que as consegiiências
da imitação competitiva de todos possam ali encontrar um crisol e um laço unificador.

E, se nos dias da primeira dissolução, na infância de nosso povo, o heroísmo de Davi e a
sabedoria de Salomão. foram suficientes para
criar-lhe um tal lugar central, “aonde sobem as
tribos, as tribos do Senhor”, eis que agora, em
sua velhice, não poderão o herói com seu heroísmo, o sábio com sua sabedoria, nem o rico com
sua riqueza criar de novo tal criatura. e de mau

grado submeter-se-ão finalmente todos os que
desejam a unidade da nação à necessidade histó-

rica e volverão seus olhares ao Oriente, ao antigo
centro de imitação.
Traduziu do hebraico: Samuel Scolnicov
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DE NAHUM GOLDMANN

ainda não fora avaliado. quando tu-

proclamado quando o holocausto

ta a que se haviam proposto nas
primeiras décadas deste século, foi

causa do povo. Tiveram triunfo e
tragédia: O Estado de Israel, a me-

rem pelas chancelarias expondo a

mens que dela fizeram parte, nascidos, em sua maioria, na Europa
Oriental, e educados na Europa
Central, tiveram influência sobre o
destino do povo judeu ao transita-

geração dos oito idiomas”. Os ho-

Houve, na vida judaica, uma geração que costumo chamar de “a

tuguesa.

personalidades

judaicas

Pros-

e a adolescência do autor até suas

mann e o jornalista Leon Abramowicz, as quais desfilam a infância

que moveram esta geração. e as estratégias e táticas que tiveram que
empregar para a consecução dos objetivos básicos do movimento sionista. Não é por acaso que o livro
Paradoxo Judeu”.
se chama
Consiste, em síntese, do resultado
de longas conversas entre Gold-

também a pensar sobre os valores

quisa histórica. A obra nos leva

só podemos conhecer através da pes-

sa a respeito de episódios que, hoje.

um processo inelutável.

também um sentido do humor de-

mento e o bocejo disfarçado. Tinha

um mundo judaico penetrado pela
solenidade, misturado ao aborreci-

te irritante para muitos. Diverge de

0 que. certamente, se torna bastan-

Judaico Mundial, foi um contestatário no melhor sentido da palavra.

tituída” na vida judaica, Goldmann, o presidente do Congresso

dor menos avisado. sua condição de
defensor acérrimo da “ordem cons-

que indicariam. mesmo ao observa-

nhado uma série enorme de cargos

Não é só isso. Tendo desempe-

povo judeu.

Ocupou-se com a “Enciclopédia Julaica” que começara a editar em
Berlim e percorreu um Jongo caminho que o levou a ser algo como o
“primeiro-ministro itinerante” do

cultural.

meira Guerra Mundial como basi-

camente ligada à esfera

seja

Mas é também. e em mais de um
sentido, lamentável. Era uma geração de homens de espírito.
O último livro de Nahum Goldmann oferece um exemplo fascinante das obras dessa geração e proporciona informação muito precio-

este

diplomático alemão durante a Pri-

de Goldmann. paradoxal sob mais
de um ponto de vista. Na década de
20, Goldmann visualisou sua atividade na esfera judaica logo após
uma precoce passagem pelo serviço

16856 6.
Grande parte do fascínio do Jivro surge da própria personalidade

as projeções do conflito árabe-israe-

Vaticano, com o Terceiro Mundo.

kauer, presidente do American Jewish Committee), as reparações
alemãs, as relações do povo judeu
com as duas superpotências, com o

nistas, como o juiz Joseph

pertencentes a instituições anti-sio-

distintas

o então Secretário de Estado norteamericano, Dean Acheson, e com

ções desenvolvidas pelo autor com

projeções a respeito do futuro do
Estado de Israel. No caminho estão
a criação do Congresso Judaico
Mundial, o surgimento do Estado
de Israel (com uma série de recordações fascinantes sobre as negocia-

trilhados por esses homens. Talvez,

cia transitam por caminhos antes

dãos do mundo. Hoje, é quase impossível não falar deles.
Permanecem suas obras. O tecnicismo, a organização e a burocra-

eram profundamente judeus e cida-

do o que existia era o choque da
da carência. Todos
amputação

Tradução — Stella E. Meyer

Paul Warszawski .. ....
in Elementos — 16/2/7

Nahum Goldmann é, sem dúvida, um dos matores lide res do judaísmo con.
temporâneo. Controvertido, agressivo em relação ao “status quo”. Sua discordância é expressa no livro “O Paradoxo Judeu”, em prelo na lingua por-

O PARADOXO JUDEU

ER O QUE SOMOS
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referências

feitas
a

Aí. no entanto, Gold-

Nesse li-

Quando o Congresso Ju-

humor, e dirigente juvenil contestador, vale o paradoxo de sua idade.

diplomata completo. com senso de

daico Mundial festejou os 80 anos
do autor, Henry e Nancy Kissinger lhe enviaram um telegrama de
saudações onde afirmavam ser inacreditável o fato de Goldmann ter
começado sua nona década. Para o

tradição.

parte, o de Nahum Goldmann.
Quinta-essência da riqueza e da con-

O paradoxo judeu é. em grande

mann teve muito a dizer.
vro, quase não o diz.

judaica, poderia parecer que Gold-

daicas se voltam muito mais para
os problemas inerentes à identidade

Hoje, quando as preocupações ju-

muito mais no da diplomacia do
que no da cultura. É uma pena.

de 20 anos, não nos dá respostas
que evidenciem essa vitalidade intelectual. Homem de espírito. encurralado entre dois mundos. ficou

que se anima a pensar num prazo

mann. o mestre da estratégia e da
tática, o homem que tem estendido
diante de si todo o vasto mundo e

cendente.

tas “a priori” em um código trans-

5

deu religioso que já tem as respos-

no entanto. não existem para o ju-

postas a essas perguntas eternas que.

ra ser deixada exclusivamente aos
cuidados dos rabinos.
Justamente
como: judeu leigo. Goldmann possui a vitalidade intelectual necessária para proporcionar algumas res-

hgião é por demais importante pa-

deu a partir do final da década de
20. seja lamentada. Judeu leigo.
afirma. a despeito disso. que a re-

cada. às causas políticas do povo ju-

vro o comprovamdefinitivamente).
Não são estes os únicos paradoxos do autor. Por vezes. parece que
sua dedicação, mais ou menos for-

(as

proposito da Sra. Golda Meier no li-

vastador

imenso perigo depois que deixamos os guetos e os melás”,
proclamou Nahum Goldmann diante dos dirigentes da Or-

lação? Segundo os guias e teóricos do sionismo, o mais
grave perigo que ameaça presentemente o “povo judeu”
não é nem o anti-semitismo mem a discriminação econômica, mas a assimilação. “A assimilação tornou-se um

não é únicamente escolher entre duas formas de assimi-

Afinal de contas, atualmente, o destino dos judeus

cujo resultado ainda não se sabe qual será. O enfraquecimento dos elos afetivos com a Diáspora é, nos sabras,
um fato de profunda significação.

jovens, através da educação, a lembrança do passado judaico, por meio de cursos sôbre a “consciência judaica”,

das tomadas a êste respeito pelo Govêrno) suscitar nos

cessário (nós o sublinhamos indicando as recentes medi-

espontâneo, da interdependência. Em compensação, é ne-

a uma coletividade universal. São, em geral, os “antigos”,
os vatikim, e êste sentimento é mnêles um efeito natural,

época em que suas comunidades isoladas eram observantes
e intensamente vivas. Todos os judeus religiosos proclamam categóricamente a existência e a perenidade do “povo
judeu”, consubstanciais à sua fé. Mas também podemos
encontrar em Israel racionalistas ateus, de espírito científico, que exprimem, com mais matizes, sua pertinência

tivos. Com a interdependência, pelo menos, se prolonga
a recordação de todo um passado, feito de traços culturais, religiosos e sociais que distinguiam o judaísmo na

judeus um sentimento de interdependência (real ou potencial), não significa reduzir a judaicidade a caracteres nega-

meiro plano, afirmar que a persistência dêste cria mos

Acrescentemos a esta rápida exposição de grandes
problemas algumas reflexões suscetíveis de prevenir mal-entendidos.
Ver na “judaicidade” o produto de um conjunto de
condições históricas onde o anti-semitismo ocupa Oo pri-

Assimilação e dupla lealdade

38. Le Monde, 19 de março de 1964.
Não é duvidoso que a assimilação progrida. Em estudo sôlidamente
documentado de Mosché Davis (diretor do Instituto de Estudos do
Judaísmo Contemporâneo na Universidade Hebraica), consagrado às
três principais comunidades do hemisfério ocidental, as dos Estados
Unidos, da Argentina e do Canadá, destaca-se o fato de que nelas a
auto-identificação judaica se enfraquece continuamente, de um modo
geral, sobretudo entre os jovens. A probabilidade de casamentos mistos
cresce com a aculturação ('Centres of Jewry in the Western. hemisphere: a comparative approach”, The Jewish Journal of Sociology, junho
de 1963).
39. Eis uma passagem do editorial publicado sob o título de “Escutemos o Sr. Goldmann” no diário libanês O Oriente, assinado por
seu diretor-René Aggiouri: “O que é que devemos admirar mais: o
cinismo ou a inconsciência? Com tôda a serenidade, o Sr. Goldmann
proclama: o perigo é o liberalismo! O povo de Israel estava melhor
nos guetos! Desde que o Ocidente deixou de ser anti-semita, o Judeu
está ameaçado; e Israel é seu último refúgio, seu último gueto... O
Sr. Goldmann oferece aos árabes os mais decisivos argumentos contra
o sionismo: o argumento racista, o argumento religioso, o argumento
demográfico.
Ele lhes dá a prova de que a decisão tomada pela
Igreja de rever seu ensinamento sôbre os judeus vai de encontro aos
interêsses árabes, desde que ela é testemunha dêste liberalismo denunciado pelo Sr. Goldmann e acelera esta assimilação pela qual êle se
inquieta. Tudo na evolução do mundo ocidental e cristão val de encontro aos interêsses árabes e contra Israel, com a condição de que
os árabes saibam usá-lo: o fim do anti-semitismo, o liberalismo da
Igreja, a condenação do racismo... Saberão compreendê-lo os governos
árabes?” (V. Le Monde, 26 de março de 1964). Esses comentários inteligentes sugerem aos governos árabes uma nova política. Arrastados
por Nasser, há poucas possibilidades de que êles a aceitem no contexto de seu conflito real com Israel, de que tornaremos a falar no
próximo capítulo.
40. Observei frequentemente, fora dos kibutzim, que os israelenses
aschkenazim, em geral os “antigos”, reagem de modo positivo a tôda
notícia que anuncia uma man-festação de anti-semitismo pelo mundo.
Êles a sublinham e tendem a aumentar sua importância. As mesmas
pessoas reagem de maneira negativa (e, por vêzes, até mesmo agressiva) a tôda a informação segundo a qual os judeus levam, em tal
ou tal país da Diáspora, uma vida normal, sem serem inquietados
pelo anti-semitismo.
Essas atitudes são muito menos marcadas nos
sefaradim e jamais as encontrei nos sabras. Sem dúvida, clas se esclarecem numa perspectiva psicanalítica. Muitos vatikim, vindos da Europa, conservam elos afetivos mais ou menos conscientes com seu país
de origem e devem justificar a si mesmos sua opção por Israel.

Mas atualmente, se um judeu da Diáspora, querendo fugir
da assimilação que ronda sua judaicidade, muda-se para
Israel, não estará evitando Caribde para cair em Cila?
Muitos ortodoxos, dentro de Israel, proclamam aos altos
brados que para as tradições mais sagradas do judaísmo
surge, na própria Terra da Promissão, um nôvo e mortal
perigo: a assimilação dos judeus pelo Estado de Israel,
a “israelização”.
Nestas condições, podemos compreender por que os
encontros entre israelenses e judeus da Diáspora fregiientemente conduzem a diálogos de surdos ou degeneram em

Sua própria existência excluía todo perigo de assimilação +º.

ganização Sionista Mundial, a 16 de março de 196338.
A imprensa árabe apressou-se a tirar a conclusão da frase:
“O doutor Goldmann tem saudades dos guetos” 3º. Estaria
ela totalmente errada? Os guetos “produziram”, durante
séculos, judeus que levavam uma vida plenamente judaica.
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É paradoxal, da parte dos israelenses,

de 1964, a amarga decepção dos israelenses diante de sua escolha
por uma imigração para a França, preferida à Aliá.
43. Discurso ao II Congresso Mundial da Juventude Judaica, 5 de
agôsto de 1963, de onde foram extraídas as citações entre aspas. O
grifo é nosso.

que foram visitá-lo ma Embaixada de Israel em Paris, a 2 de julho

41. 2. P. W., 1.º de novembro de 1963. As jornadas do Judaísmo
francês tinham sido organizadas pelo Congresso Judaico Mundial.
42. Levi Eschkol exprimiu aos delegados da comunidade argelina,

exigir sua lealdade absoluta”. O problema da dupla lealdade coloca-se para êles também, ainda que “inúmeros
sejam aquêles que não querem admitir sua existência e
consideram como não-patriótica a pertinência a um povo
judeu mundial”.
Goldmann não se interroga sôbre a realidade dêste
sentimento de “pertinência”, sôbre a possibilidade, para

judeus formam uma minoria oprimida, como também nos
países do mundo livre: nêles, muitos judeus pensam, erradamente, “que o Estado em que vivem tem o direito de

combate é necessário não somente na U.R.S.S., onde os

por êste direito, resistir às intromissões da soberania nacional, que assume formas brutais e intransigentes. 6

em diversas ocasiões. A luta principal dos judeus deixou
de ser “pela igualdade — nós a conseguimos — mas pelo
direito de ser diferentes” 4%. É preciso combater para im-

suas reivindicações, firmaram suas posições. Recentemente
Goldmann, seu porta-voz, dêsenvolveu os temas seguintes

que suprime o Exílio, êles teriam reencontrado o judaísmo
autêntico, a Pátria eterna dos judeus, a única que a qualquer tempo poderá ser plenamente sua. Entre as duas
formas de assimilação, o diálogo não é possível e arrisca-se
mesmo a desnudar profundas rupturas. Os interlocutores
nunca estão “na mesma frequência de onda”, como disseram os representantes dos judeus argelinos ao sair de sua
entrevista com Levi Eschkol “2.
A dupla cidadania ou “dupla lealdade” oferece uma
solução para essas dificuldades? Diante das ameaças de
assimilação na Diáspora, os dirigentes sionistas ampliaram

pora é o “Galut”, ou seja, o “Exílio”: por meio da Aliá,

querer despertar a judaicidade nos judeus da Diáspora
quando, na sua própria sociedade, influências cuja ação
poderosa e convergente constatamos tendem a destruí-la.
É verdade que do ponto de vista dos israelenses a Diás-

ximas gerações.

ácidas disputas. Expusemos, com alguns detalhes, os mal-

-entendidos entre israelenses e judeus americanos, intimados
a ir em Aliá, mas recalcitrantes. Contendas do mesmo
gênero, ainda que de uma dimensão muito menor, explodiram em novembro de 1963 por ocasião das Jornadas
do judaísmo francês, esta comunidade ameaçada de “socobrar inteiramente na assimilação” durante as duas pró-

os Estados soberanos, de admitir que alguns de seus cida-

Chega mesmo a citar, como exem-

45. Vi em?
1, da parte de judeus franceses ou americanos cuja
sinceridade e valor moral são altamente respeitáveis, algumas tentativas
de “dupla lealdade”: sua situação invial 6 profissional é pouco confortável e les não poderão mar':: se durante muito tempo assim,
como se diz familiarmente, com o traseiro entre duas cadeiras,

implica nenhuma. pertinência a uma comunidade nacional.

44. O Departamento de Estado, após a data em que 0 presidente
da Organização Sionista Mundial fazia estas declarações, tomou uma
posição muito nítida. Em carta endereçada ao Conselho Americano
ri; para o Judaísmo
e tornada pública por êste a 7 de maio de 1964,
êle “reconhece o Estado de Israel como Estado soberano e a cidadania
do Estado de Israel. Não reconhece nenhuma outra soberania ou cidadania a êste respeito, Não reconhece relações político-legais baseadas
numa identificação religiosa de cidadãos americanos. Não faz nenhuma
discriminação entre cidadãos americanos, tendo em vista sua religião.
Em consegiiência, deveria ficar claro que » Departamento de Estado
não considera o uouceito de “povo jndeu”! cum um conceito de direito
internacional”, mas
Esta tomaádáPe posição dava satisfação ao Conselho Americano
para o Judaísmagesegundo o qual o judaísmo é uma religião e não

duas soluções, e não três:

parece deixar aos judeus de nosso “segundo século XX”,
do ponto de vista de sua pertinência nacional, únicamente

Goldmann, transformado em cidadão israelense após dezesseis anos de espera, compreendeu a lição 45.
Afinal de contas, a existência do Estado de Israel

afetivos ou morais”. Ben Gurion o disse com uma franqueza brutal e meritória: o sionismo pode ser ensinado
no estrangeiro, mas só pode ser aprendido em Israel.

contentem em manter com êle elos “culturais, religiosos,

te, ela não constitui própriamente nada mais que uma
etapa em direção à Aliá. Inúmeros cidadãos do Estado
de Israel jamais admitirão que os judeus da Diáspora se

Na estrutura do pensamento daqueles que a levaram adian-

promisso: do qual não pode sair qualquer solução prática.

“A dupla lealdade é apenas uma tentativa de com-

lealdade, representa consagrar o “isolacionismo judaico”
que, para -as comunidades do mundo inteiro, significa
“princípio do fim”.

súditos judeus, a pesquisa efetuada pelo Comitê para Assuntos Estrangeiros do Senado Americano sôbre a atividade da Agência Judaica **. Para os judeus, não admitir
a “centralidade” de. Israel, abandonar seu direito à dupla

plo da pretensão inadmissível dos Estados quanto a seus

necessário descobrir.

afetivos, morais, e por outros, de um nôvo tipo, que

relações entre, de um lado, a “dupla lealdade”, e do outro
a “fidelidade absoluta” que, por sua vez, a pátria israelense reclama de seus membros. Éle proclama que nenhuma comúnidade judaica sobreviverá se, para além dos
investimentos-e da filantropia, contatos “superficiais”, ela
não estiver ligada a Israel por elos culturais, religiosos,

dãos reconheçam Israel como sua metrópole, sôbre as
insuperáveis dificuldades jurídicas e morais suscitadas pelas

as fidelidades às suas grandes tradições espirituais.

daica, se para tanto tiver fôrças, manter intatas entre êles

liberdade de culto e de observâncias. Cabe à religião ju-

vos) por Israel, senão uma única lealdade, uma única pátria. Certamente, nela os crentes devem gozar de inteira

dãos como os outros, não conhecendo, quaisquer que sejam
seus graus de simpatia e de interêsse (mais ou menos ati-

e não acreditam em um “povo judeu” constituindo
uma
comunidade nacional serão, no Estado em que vivem, cida-

1.º. Aquêles que estão “centrados sôbre Israel” devem instalar-se lá, tornar-se cidadãos do jovem Estado,
participar ativamente de sua construção, enveredar pela
experiência da Aliá com absoluta vontade de vencer.
2.º. Aquêles que não estão centrados sôbre Israel
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quarta

e

últimu

ssão

do

Concílio , à

15

de outubro
u

22.

Art.

citado, The Observer,

18 de agôsto de

1963.

As hesitações e delongas sôbre a declaração sôbre os judeus manifestam os obstáculos tenazes cicontrados pela Igreja em seu combate
interior contra o anti-semitismo.
21. Presidente da Federação Protestante da França. Cf. com suas
fecmrações ao fim de uma visita a Israel, Le Monde, 11 de abril de

confirmado
na
7

Por outro lado, antes da Diáspora, houve um povo
judeu cuja constituição e se'entarização é possível seguir
hoje, de maneira altamente verossímil, graças aos progressos da arqueologia c da filologia, graças ao estudo

Desde os primórdios da Diáspora, marcados pela destruição dos reinos de Israel e de Judá, os judeus formam
cada vez menos um “povo”, uma relidade baseada em
traços étnicos, nacionais e mesmo (em nossos dias) num
apêgo comum às tradiçõe,, cic..,as cu práticas religiosas.

Os judeus, produtos da história

זנ.

Um ou dois séculos mais tarde, nova mi-

Sua chegada à Transjordânia e a Canaã se situa,

Moisés lhes dá uma Lei 6 0 culto de

Os reinos de Israel e de Judá, resultantes da

26. Entre os deportados do segundo grupo (descendente das tribos
a
de Judá e de Benjamim), fiéis da fé iahvista, cujo retôrno para

judeus fazem um “enigma” ou mesmo um “milagre”.

23. Devemos muito à bela edição do Antigo Testamento publicada
e
sob a direção de Edoun:d Dhorme (Paris, Gallimard, 2 vol. 1962)
|
à sua introdução, t. 1, pp. XV-CXXVI.
24. Mas a própria leitura da inscrição “Ismael” em hieróglifos é
atualmente discutida (Cf. André Neher, Moise et la vocation juive,
|
Paris, Ed. du Seuil, 1956, p. 67).
25. Esta conjunção das diversas tribos de hebreus em Canaã mais
e
racional
modo
de
Explica
ou menos no século XII é importante.
vindos
verossímil a unidade do povo judeu a partir de grupos humanos
de meios culturais muito diferentes, unidade de que alguns teólogos

cisão, desmoronam um em 721 (tomada de Samaria pelos
assírios), o outro em 597 (saque de Jerusalém por Nabucodonosor). As doze tribos, deportadas para o Cáucaso,
para a Armênia e sobretudo para a Babilônia, desaparecem 28, Com elas e definitivamente, na plenitude de sua

a 1932).

dos Juízes. O reino unitário, de Saul à morte de Salomão,
dura pouco mais de um século (aproximadamente de 1920

autóctones 8, e aí se instalam sob a chefia de Josué 6

por volta de 1232-1225 24. Ples conquistaram a região de
Canaã pelas armas, com a ajuda das tribos de mesma
origem que a sua, há muitos séculos instalados entre os

segundo indicações dadas pela estela do Faraó Mencftá,

Iahvé.

direção ao Sinai.

Ramsés II, dirigidos por Moisés, começam seu êxodo em

das de José) para mais tarde serem reduzidos à escravidão (sob a XIX dinastia). No século XIII, antes de

ao Egito, sem dúvida por volta do século XV, movida
pelas leis da transumância. Os Filhos de Israel, instalados no Egito, de início gozam do favor dos faraós (len-

Por outro lado, uma das suas tribos, os “Filhos de
Israel”, cujo nome advém de um de seus ancestrais, desce

Eufrates). Sua penetração parece ter sido pacífica entre
as populações indígenas, cuja língua elas falam, cujos santuários frequentam. Uma parte dos hebreus se sedentariza
e permanecerá na terra de Canaã.

tomam o nome de Hebreus (ivrim: “os do outro lado” do

Eufrates, e depois ao sul, até a terra de Canaã, onde

gração dessas tribos, desta feita em direção ao oeste do

o deus Lua.

haraim ou “Síria dos dois rios”, a nordeste, entre o Eufrates e o Balik, cujo centro religioso é Harrã, onde se adora

por Spinoza em seu Tratado teológico-político) ; já vemos
surgir suas instituições religiosas, seu código jurídico impregnado de regras de higiene e moral 2. Porvolta dos
séculos XVIILXVII antes de Cristo, tribos semíticas nômades, cuja longa migração corresponde à missão de Abraão,
sobem da região de Ur, na Caldéia, para a de Aram-Na-

vel lucidez
crítico do Pentateuco (encetado com admirá

no Egito, no mundo

Palestina foi permitido por Ciro, reconstroem o templo de Jerusalém,
no fim do século VI.
27. Ainda é preciso notar que no Egito era alimentado, desde a
tirania dos 1116508, por um ódio secular aos invasores, geralmente
semitas, por um “anti-semitismo” no sentido exato do têrmo, muito
mais amplo que o antijudaísmo.
28. Os “extremistas” cristãos e judeus se confundem na afirmação
teológica e freqiientemente passional, do eterno anti-semitismo: os pri.
meiros para aliviar mais ou menos completamente o cristianismo de
suas responsabilidades, os segundos para confirmar sua crença mística
na “distinção” singular e incorruptível do Povo Eleito, assumindo sua
vocação contra tudo e contra todos até o cumprimento das Promessas.
29. Marcel Simon, Verus Israêl. Etude sur les relations entre chrétiens et juifs dans "Empire romain (134425), Paris, 1948, p. 263.

sino do ódio” difundia, alimentando-as, agravando-as. Por

apêgo à Torá. Nós o dissemos: o separatismo judaico, em
sua origem, foi essencialmente religioso. Na realidade histórica, ações e reações se confundem, desenhando uma
causalidade “em espiral”. O separatismo religioso dos judeus
promoveu reações hostis que se mesclaram às que o “en-

Não se trata aqui de subestimar o papel que teve

durante séculos, nas comunidades judaicas da Diáspora, o

odiosos” 2º,

sui um objetivo extremamente preciso: tornar os judeus

mente do anti-semitismo cristão, “no mais das vêzes reação
'spontânca, excepcionalmente dirigida e organizada”, ao
passo que, «desde suas origens, o anti-semitismo cristão,
sustentado pela Igreja, oficial, sistemático, coerente, “pos-

prio judaísmo” 28 e sob uma forma que o distingue nitida-

sores do “eterno anti-semitismo, tão velho quanto o pró-

helenístico ou no Império Romano, o anti-semitismo pagão
aparece besn mais tardiamente do que afirmam os defen-

se consideram suas manifestações

pois no Império Romano, por seu apêgo à Lei Mosaica.
Os judeus praticaram um separatismo de natureza essencialmente religiosa, decorrente da Torá, da observância
dos mandamentos e ritos sagrados: donde a desconfiança,
a hostilidade que provocaram. Elas estão nas raízes do
anti-semitismo pré-cristão?7. Essas reações foram reforçadas, a partir do século I antes de Cristo, pela resistência
judaica à helenização, no plano religioso, pelos sucessos
do proselitismo judaico e de sua exaltação orgulhosa. Se

cadas contra essas comunidades da Diáspora, no Egito,
em Alexandria é nas outras grandes cidades gregas, e de-

de então, vai depender estreitamente das reações provo-

longe da Terra Santa. A noção de “povo judeu”, a partir

dispersada em comunidades cada vez mais desenvolvidas,

partir de 168 antes de Cristo), a maioria dos judeus vive

ração do reino de Judá sob a dinastia dos Asmoneus (a

A partir de agora, mesmo durante a efêmera restau-

existência enquanto coletividade ao mesmo tempo étnica,
nacional, religiosa, desaparece o povo judeu.

sua vez, estas, instituindo em tôrno dos judeus a discrim
i-

remos Qnicamente
rabínica em Israel e de suas 0 comportamento atual da ortodoxia
motivações (cf. cap. VII).

30. Observavam-se entre os judeus
correlações entre, de um lado,
a experiência do anti-semitismo,
sua intensidade, sua duração
outro, O sentimento de solidarie
e, de
dade intros a rorição da
assimilação
(julgada impossível no viano
das realidaç +, conde
“|
no
dos valores),
São os judeus mais diretamente
tocados pela €
c (em suas pessoas
e em suas famílias) que afirmam:
“N$; há, mo Galut, possibilidade
“para 4 existência dos judeus”,
e: “um Judcu que tem respeito
mesmo deve instalar-se em
por ai
Israel”, (5. Herman, “Reactio
ns to the
Eichmann trial in Israel”, art.
citado, quadro 1).
31. 2 tuz das Pesquisas consagra
das « relações entre 0 separati
judeu e anti-semitismo, ao
smo
conteúdo da
do de ;odaicidade, ao sentimento de interdependência
observado eu
vs judeus de Israel e da
Diáspora, uma das principais
teses de Sartre, co Réflexions
question Julve (Gallimard,
sur la
“Idées”, 1962, pp. 83-84:
“O judeu 6 um
homem que os outros consider
am judeu: eis a simples
verdade de que
é preciso partir”), parece
ao mesmo tempo penetrante
e muito “simples” para abarcar a complexi
dade dos fatos.
32. Lemb

Israel desencadeia aos nossos olhos, num processo
rápido, o fim de uma
especificidade judaica pretensamente
eterna, O “povo

como O vimos, religiosos “2. A supressão do
anti-semitismo para os cidadãos do Estado
de

perspectiva teológica (sejam cristãos
ou judeus),
falam de “milagre” diante da sobrevi
vência do “povo
judeu” a despeito das dificuldades e
tribulações milenares,
interpretam os fatos às avessas. Não
é a despeito, mas em
consegiiência do anti-semitismo (graças
a êle na perspectiva do integrismo místico ou do naciona
lismo sionista) que
a especificidade judaica subsistiu
numa certa medida e
sob certos aspectos físicos, culturais,
psicológicos e até
mesmo,

é prolongado pelo anti-semitismo) ainda
hoje o ajuda 81,
Aquêles que, vindos de tôdas as partes e
muitas vêzes
numa

tismo judeu o ajudou nesta tarefa e
(na medida em que

tos. O anti-semitismo produz a consciência
judaica, a persistência judaica, sua perseverança no ser %º,
Mas o separa-

separatismo, enfraquecendo-se com suas
raízes religiosas,
teria deixado de torná-los “outros”, “estran
geiros”, suspei-

teriam sido mais rápida e completamente assimilados,
como
aconteceu no Ocidente após o fim do século
XVIII. Seu

ições, sem o gueto, seus avatares 6 sucedân
eos, os
judeus, dispersos através das nações mas
participando da
evolução para as liberdades políticas e
para as “luzes”,

solidariedade judaica que constituem, no essenci
al de seu
conteúdo, a noção de “povo judeu” na Diáspor
a. Sem as
persegu

mente alguns caracteres do misticismo hassídi
co. O anti-semitismo, visto numa perspectiva global,
favoreceu, por
meio do feroz apêgo à Lei, assegurou mesmo
o prolongamento da consciência judaica, da “distinção”
judaica, da

raizada por essas dificuldades. Sob muitos aspectos,
o
gueto explica a história religiosa do judaísmo e particu
lar-

fixaram em muitos dêles uma fidelidade tradicio
nal, en-

nação (e até o encarceramento físico e moral no gueto),

33. Em particular as pesquisas
sôbre os judeus dos Estados Unido
s,
do Canadá, da Argentina, comen
tadas por Mosché Davis, art. cit.,
14-19. O afrouxamento dos elos
pp.
com o judaísmo nos estudantes
judeus
da Argentina é bem analisado
no relatório publicado pela “Prime
ira
Conferência de Investigadores y
Estudiosos Judeo-Argentinos en el
campo de las Ciencias Sociales Y
la Historia”, Buenos Aires, outub
ro de
1961. Para o estudante argentino,
podemos ler (p. 6), “o anti-s
emitismo se torna automâticamente
o espelho de seu Judaísmo. Tudo
que enfraquece ou é suscetível de
o
enfraquecer o anti-semitismo, atinge
,

abundam em todo o Antigo Test
amento, ou os companheiros dos Macabeus, ou os indo
máveis rebeldes contra
Roma, massacrados, de armas na
mão, pelas legiões de

lado, os selvagens guerreiros que vão
de combate a combate, capazes dos assassinatos, das atroz
es crueldades que

ram a “personalidade de base”
judaica, suas variedades,
suas transformações. O que existe
de comum entre, de um

anti-semitismo mais ou menos rigoroso
segundo
os países, as épocas, o campo perm
itido às suas atividades profissionais e às suas liberdades
políticas determina-

As condições em que viveram os
judeus após os longínquos tempos em que verdadei
ramente formavam um
“povo”, o

Anti-semitismo e
“personalidade judaica”,

é o nome,

meio que o único vestígio de judaicidade que lhes resta

e mulheres, não crentes, a tal ponto assimilados
em seu

nas democracias da Europa e da América, judeus, homens

can way of life. Em seu extremo, encontramos
já agora,

gem herdada do gueto, “especificamente” judeu, pode tornar-se um cidadão americano de confissão israelita para
quem a própria religião é praticada nos quadros do ameri-

ela se exprime e não quer se exprimir senão
através de
manifestações confessionais e religiosas. O neto
do judeu
polonês entrado nos Estados Unidos com sua pesada
baga-

e formativas. Onde se enfraquece o anti-semitismo, a especificidade judaica tende a desaparecer, como o demonstram
os trabalhos anteriormente citados 33, Quando subsiste
,

cas, sociais e psicológicas — eram, segundo as regiões
e as
épocas, segundo as comunidades, mais ou menos
rigorosas

ções impostas a seus ascendentes e a êles mesmos: produtos muito variados desde que estas condições — econômi-

tos da história, isto é, da segiiência diacrônica das
condi-

nos países da Diáspora de que são cidadãos, são produ-

cristãos, política para os dirigentes de Israel e do sionism
o,
passional para os anti-semitas empedernidos.
Quanto aos judeus considerados enquanto indivíduos

judeu” é uma noção teológica entre os crentes judeus ou
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«CE. D Blumenkranz, Juifs

se sente estrangeiro”,

et chrétiens dans le monde occi.
dental (430-1096 , 09. וס
, Pp. 380.
35. Perguntava recentemen
te a um filósofo reputado,
pulso da Alemanha Pelo hitle
judeu exrismo, emigrado para os Estad
qual era, segundo le, a
os Unidos,
defin
mem que em qualquer lugar ição do judeu: “BR, responde
0 ho.

2.

tempo como ser estranho e maléf
ico;

e de outro,
através de uma ação milenar, a mentalidad
e desta multidão
em que, em pleno século XX, foram recru
tados os organizadores dos massacres e os incontávei
s seguidores que os
perpetram ou os executam sem hesitação.
Suspeitos, desprezados, segregados, obstruídos em sua
vida de trabalho,
Os judeus foram obrigados a acentuar
de todos os modos
suas singularidades. Pelas leis dêste dete
rminismo complexa
se explicam: a) o exagêro de certos
traços físicos, fenômeno bio-social observável nas coletivida
des separadas onde

O anti-semitismo moldou, de um
lado,

a personalidade do judeu estrangeiro na sociedade
em que vive35 ao
mesmo

nem direitos próprios, que são troca
dos

pelo melhor preço, que são vendidos ao melhor comp
rador, são os
usurários impelidos para esta atividade
por
miu que lhes fecha tôdas as outras possibilid uma econoades, aviltados
& exextados por essa atividade pelo
conjunto das pessoas
5. Será uma espécie de homens definitiva
mente banidos da sociedade, oprimindo para
o maior proveito do
príncipe, oprimidos segundo o bom
humor do príncipe,
trôco miúdo entre os grandes, prêsa
fácil, abandonada aos
baixos instintos das multidões superexcit
adas, hipersensibilizadas por uma iconografia piedosa
e sanguinária, por
umaliteratura edificante e aterroriza
nte” Bs,

assassínio ritual, de envenenamento de
poços e a horrenda teoria de perseguições sangrentas
que acompanham
essas acusações, são as discussões religi
osas, sâbiamente
organizadas com o veredito a favor do
cristão preparado
antecipadamente, são os auto-da-fé do
Talmud, os judeus
servos dos príncipes e senhores. simples
mercadoria sem
vontade

longa
série de profissões, são as acusações
de violação da hóstia,
de

a, é o símbolo distintivo, é a exclusão
de uma

enkranz: “Quando pensamos na situa
ção deplo

rável
dos judeus da Idade Média, é o gueto
que nos vem à lembranç

gem psico-sociológica, polivalente, do
indivíduo.

Releiamos aqui uma página extraída das
conclusões de Bernard
Blum

assim sua
condição melhorara muito, desde a
Idade Média. Em sua
imensa maioria, os judeus da Euro
pa descendem, a maior
ou menor distância, de ancestrais
que conheceram a condição do gueto, perfeição na discr
iminação e na molda-

va os limites dos bairros judeus? Aind
a

amedrontada, com quem cruzávam

os na Polônia de Pilsudski, colando-se aos
muros quando ultrapassa

Tito, e de outro, esta multidão somb
ria vestida de levita,
azafamada,

|
|
|
|

ANGÚSTIA E FELICIDADE

1.

Rabi, Esprit, junho de 1958.

— para êstes, a inquietação, a angústia, a “tragédia ju-

dêste ângulo. Para outros, que «ão acreditam nem nos atributos eternos de um povo eleito nem na hereditariedade de
características transmitidas, de geração em geração (e
levando a diferenciar uma “raça”), mas Unicamente na
moldagem secular por um conjunto de condições de existência materiais, morais, inseparáveis do anti-semitismo; 6
na transmissão, na acentuação de alguns traços mentais,

mida” 1: fórmula excelente que em poncas palavras resume muitos traços e determinismos da história judaica, vista

aos setores mais diversos — ciência, arte, mística, ação
— suas contribuições mais importantes. Sem ela, não há
judaísmo. “O judaísmo é essencialmente uma tragédia assu-

Ouvimos dizer amiúde que a inquietação constitui a
um tempo a essência e o fermento necessário da espiritualidade judaica. Graças a ela é que os judeus teriam dado

10.

Diáspora, constituir um poderoso catalisador da assimilação. Para quem a escolhe como solução definitiva para seus
problemas pessoais e para os de seus descendentes, para
quem experimenta apenas um fraco sentimento de interdependência e pode recalcá-lo sem inquietação ou má consciência, a mudança de nome se justifica. A decisão de
recorrer a ela depende do livre julgamento de cada um.

nacional, por sôbre os diferentes grupos étnicos) pode, na

em Israel na perspectiva da hebraização e da unificação

621161105 ק8ז8 muitos. A mudança de nome (praticada

Angústia?

3. Jacques Borel, art. citado.
4. V. Jankelevitch, Évidences, dezembro de 1950.
S. Rabi, Anatomie du judaisme français, ob. cit., p.

1960.

181.

2. Jacques Borel, “La poésie israelienne contemporaine”, Critique,
malo de 1963, p. 421. Cf. Poêtes israeliens d'aujourd'hui, Albin Michel,

lhamos, nós os perseguimos, nós os fazemos viver perigo-

partilha 5.” Nesta perspectiva, é como um presente involuntário feito aos judeus por seus inimigos: nós os humi-

que mesmo o judeu marginal ou periférico recebe em

sem dúvida atualmente a “dignidade essencial dos judeus” +.
“Paradoxalmente, quando os judeus tudo abandonaram, a
fé e o rito, lembram-se ainda do ultraje da História. Ble
faz parte de sua memória instintiva e coletiva, sustentando
a permanência de um sentimento inevitável de angústia

É verdade que esta “consciência da vida precária” é

(“Gotas de orvalho na noite”)

talvez estas crianças nascidas na liberdade da Ressurreição
tenham a alma mais empobrecida e muito menos alta que
as crianças mortalmente fatigadas da Diáspora.

israelenses mais modernos, alguns dos valores permanentes
do judaísmo” 2. Talvez, pergunta-se um dêles, David Schimonovitz,

recer, com a tensão ofegante que ainda anima os poetas

tra a opinião predominante entre os dirigentes do Estado,
o desejo de que a Diáspora não se reduza ao papel de
serva em relação ao Centro e Lar da Terra redescoberta:
esperam que ela permaneça uma fecunda, uma insubstituível “reserva de inquietação” dotada pelo judaísmo de um
valor espiritual em si, Entre os poetas israelenses, pelo
menos entre aquêles que imigraram da Europa, manifesta-se
o temor de ver entre os sabras “enfraquecer-se ou desapa-

pela história” 2. Alguns, mesmo em Israel, formulam, con-

Compreende-se por que de tantos lados e de tantos
modos se exprime hoje nos judeus a inquietação de ver
exaurir-se a inquietação, êste precioso “veneno infundido

I.

daica”, sem nada perder de seus atributos positivos, criadores, relevam explicações puramente racionais. A atitude
racional não deixa de colocar menos problemas a quem
aceita ir até o fundo das coisas: ela faz com que subsistam
no pensamento e na ação de cada um o dilema: angústia
ou felicidade?
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6. A. Kardiner e R. Linton, The individual and his society,
Columbia University Press, 1939; R. Linton, Culture and mental disorders, Springfield, 1956.

material, a missão da inquietação é importante como jamais
o foi. Sem dúvida por esta razão o ensinamento cristão

troversão, estendem à vida moral as “facilidades” da vida

econômica, a multiplicidade de meios técnicos, a dispersão
das atividades suprimem as condições da solidão, da in-

em suas existências. Numa civilização onde a abundância

o espírito de desejar coisas mais altas. Conheço alguns
judeus cuja inguietude, quando tinham vinte anos, era
criticada por seu meio ambiente como uma tara e que
devem a ela as pequenas coisas válidas que tiverem feito

se nutre da insatisfação do presente, do real, da procura
de coisas novas e melhores: a inquietação é essencialmente

jurídicas da Halahá. As regras são tanto mais severas
quanto devem proteger contra uma ansiedade mais profunda e mais persistente.
Uma defesa da inquietação deve sublinhar que ela

seus sistemas de segurança, compostos de instituições que
constituem um dos principais elementos da personalidade
de base. São as “defesas institucionalizadas” de que o gueto
oferece inúmeros exemplos: as prescrições ético-religiosas,
a rede de
proibições, a interpretação rígida das tradições

angústia, de neurose. Creio que um estudo da personalidade de base, característica do “espírito judaico” nos guetos
da Polônia ou da Hungria, poderia ser tentado com sucesso. Ainda hoje, uma tal pesquisa poderia ser levada a cabo
nas últimas comunidades “fechadas” hassídicas ou ortodoxas, usando, com as necessárias precauções e matizes,
as hipóteses de Kardiner e Linton'*.
Segundo essas, as frustrações sofridas pela indivíduo,
produzidas pelo meio físico e pelo meio social em que vive.
provocam nêlc ansiedades. Ble tenta responder-lhes por

social, cujas expressões diversas surgem segundo o contexto espacial e temporal em que nasce, se desenvolve, ou se
atenua. A gama se estende, a partir de manifestações fracas, intermitentes, até as formas típicas de ansiedade,
de

A inquietação judaica é um fato psicológico, ético,

inquietação
através das
pelo menos
esta inquie-

tação — de nascer judeus: maiores possibilidades do que
os outros de resistir à pressão dos meios, de não se afundar nela, de não ser vencidos, enquanto espíritos, pelas
Causas exteriores (e entretanto, comenta 0 observador
cético, quantos judeus hoje “vencidos”!).

samente, mas nós lhes damos como presente a
cujos germes serão implantados em seus filhos
gerações. Eles terão também uma vantagem —
aquêles que são bastante fortes para fecundar

a desintegração cultural
Mosché
Davis, art. cit, p. 17.

e o declíni

 ל0 m mota

es

. 38. Nos novos guetos dos arrabaldes (suburbias)
canadenses ou americanos, a reunião física dos judeu (physical
togetherness) não impede

36. Nós º comentamos anteriormento, cap.
VIII, pp. 213-214.
3
A rejeição dos membros de sua própria
coletividade, a hostilidade em relação a êles são características das
relações interiores nos
grupos que são objeto de discriminação e preconcei
tos: por exemplo
nas comunidades de negros, nos Estados Unidos.
O “anti-semitismo” de
alguns judeus, suas atitudes exasperadas em
relação a outros judeus
foram notadas muitas vêzes. Bles se cxplicum
pela “interiorização dos
7
6  סושק0066" 660 )"5 smalization of prejudice
and
so Ma H. Mead analisou hAbilmen
te (Mind, Self and

soldados do Exército israelense, vencedores da campan
ha
do Sinai, alegam sentir-se muito d'feren! vs dos
judeus ama-

ainda com seus avós. Combatentes da Haganá e da
Palmá,

O vimos, o que se produz em Israel. Muitos dos jovens
sabras já se parecem bem pouco com seus pais, menos.

ções em que se engendra o anti-semi! mo, ela deve
ser
profundamente transformada por sua supressão, É,
como

Se a “personalidade judaica” é mollada pelas condi-

mesmo na França “*.

segue, nos Estados !Inidos, no Canadá, na Inglaterra e
até

entre imigrantes recentes e na primeira geração
que os

fogo do cadinho assimilador. Observa-se êsse fenômeno

mais resistente entre os judeus que continuam
a viver
“entre si”, prolongando por uma fôrça de inércia
sua segregação em países onde poderiam fundir-se rápidamente
ao

quanto subsistirem em alguma parte do mundo manifestações de anti-semitismo e de discriminação. Mas ela
é

recer, em razão do sentimento de interdependência,
en-

com Deus.
Fabricada pela lenta ação dos séculos, a personalidade
de base judaica, uma vez transformado o meio que a originou, não desaparece completamente. Não pode desapa-

ritual da caschrut aos alimentos do espírito, às necessidades de beleza, de verdade metafísica, de comunhão mística

com que satisfazer a tôdas as necessidades: da alimentação

encontrar, no interior da comunidade segregada, o material

da autarcia cultural, em outras palavras, o esfôrço para

pela sociedade de que é membro 7; «) o aprofundamento

a crueldade no humor, o autodesprézo e o desprêzo

judeus, assumiu características de que voltaremos a falar),

rias erguidas contra um ambiente hostil mas que, nos

sonho, uma imaginação ativa (própria a tôdas as mino-

crítico e da análise destruidora, a procura da evasão pelo

literatura do gueto, entre os quais a hipertrofia do senso

o exagêro de certos traços psicológicos, bem descritos pela

é um fenômeno tão espantoso quanto incontestável 38; b)

Ucrânia, descendentes de eslavos convertidos ao judaísmo,

gestos, no andar, manifestado pelos judeus da Polônia e da

se pratica a endogamia. O conformismo na mímica, nos

39. S. N. Herman, I. Peres, E. Iuhtman, “Reactions to the
mann Trial in Israel”, ar. cit.
40. Histoire d'Israél, vie sociale et religieuse, trad. francesa,
P. U. F., 5 volumes, 1956-1964.
41. André Neher, Esprit, fevereiro de 1958, p. 216; André
raqui, Tiers Monde, outubro-dezembro de 1962, art. cit., p. 665;
Zaoui, Revue de la Pensée juive, outubro de 1950, p. 132.

ChouAndré

Paris,

Elch-

diferentes períodos de diferentes países, constitui um dos
grandes enigmas da História”. Para o Rabino Zaoui, é
uma fidelidade religiosa, é a prece coletiva que constitui
“o segrêdo da perenidade de Israel, êste povo da Bíblia
que sobreviveu por sua sinagoga e graças à sua oração a
tôdas as tribulações dos séculos” 41,
Acreditar na singularidade, na especificidade eternas
do povo judeu, assim como em sua vocação messiânica são

povo, na Terra Santa, de “grupos humanos vindos em

André Chouraqui, lembrando os trabalhos do historiador
S. W. Baron *º, considera que a reunião em um único

através de suas manifestações mais diversas, quer se trate
de Moisés ou de Jeremias, dos faraós ou dos hassidim, de
Auschwitz ou de Tel-Aviv, eternamente singularizado,”

“O destino judaico, escreve André Neher, encontra-se,

gião mosaica.

ridade, a não-perenidade do povo judeu. A experiência do
Estado de Israel mina os principais fundamentos da reli-

Povo Eleito, demonstra hoje a não-unidade, a não-singula-

desaparece e cede seu lugar à nação israelense.
Ó paradoxo! Israel que, para muitos judeus crentes,
prefigura a realização das Promessas feitas por Deus ao

dado, a personalidade judaica se desagrega. O “povo judeu”

cas, profundamente diferentes daquelas que a haviam mol-

eficácia. Sôbre esta terra da Palestina, num complexo de
condições geográficas, climáticas, sociais, culturais, políti-

complexo, surge uma nova personalidade.
A rapidez dessa evolução, confirmando o caráter artificial da personalidade judaica, impressiona o observado:
Certamente, ela não atinge todos os judeus imigrados para
Israel, sobretudo os mais idosos. E quando os atinge, seus
efeitos físicos e morais são muito menos sensíveis que entre
os jovens. No conjunto, a experiência é de prodigiosa

nidades, na Diáspora. Numa outra “história”, num outro

rebanho” para as câmaras de gásºº. As palavras que já
citei: “êles perderam os defeitos de seus pais, mas também
suas qualidades”, exprimem de maneira simples e sem
dúvida um pouco simplista uma verdade profunda. Os traços intelectuais e afetivos que constituem o lado bom da
inquietação judaica (que vai até a neurose) desaparecem
em Israel, com o separatismo judeu. A personalidade de
base judaica é o produto complexo da história das comu-

lhados nos campos pelos nazistas é expedidos “como um.

no povo judeu um grupo progressivamente estruturado a

emocráticas modernas

e pela

coletividade

Ela

fraca.

Entretanto,

ela existe,

real ou potencial, e

42.

Cf. com os trabalhos de S. N. Herman e de seus colaboradores, já citado.

Israel, não me sinto totalmente estranho ao patriarca curdo
que me recebe em seu moschav de Nes Harim ou ao barbeiro marroquino cujas lamentações escuto num hikun de
Katamon. E assim será enquanto judeus, em qualquer
lugar do mundo, forem considerados como os descendentes responsáveis do “povo deicidã”, suspeitos, desacreditados para uns, estrangeiros, temíveis para outros, úteis bodes

nem provocação, mas também sem a menor vergonha ou
constrangimento. É através dêle, ainda, que, dentro de

além da França, assumo e assumirei até o fim minha judaicidade como um dado de minha existência, sem orgulho

nome que, cidadão francês, não reconhecendo outra pátria

nome que usam) enriquecida pelo sentimento de interdependência. É através dêste sentimento e da marca de meu

tudo (e, para alguns, lúnicamente através da marca do

foi profundamente sentida durante a Catástrote Européia.
O anti-semitismo nazista ressuscitou os riscos, a tragédia
da existência judaica.
Na Diáspora do século XX, a judaicidade é acima de

bem

queiro de Paris e um médico do Brooklyn pode parecer

de Timna, um áibutznik argentino da Galiléia, um ban-

um sapateiro de Kiev, um operário iraquiano das minas

em outras palavras, na medida em que seus destinos são
interdependentes ou podem sê-lo. A interdependência entre

liame na medida em que o anti-semitismo se prolonga,

judeus, os da Golá e os de Israel, conservam entre si um

ram estudos científicos feitos mesmo em Israel*2, Os

não tem fundamento na similaridade, como o demonstra-

Que resta hoje da “unidade do povo judeu”?

estimo.

citar, cuja fé respeito, cuja nobreza de espírito e coragem

israelense, é uma atitude positivista, agnóstica — chocante,
receio, em relação a homens, como aquêles que acabo de

sociedades

frontados com a experiência de assimilação alcançada pelas

nos traços físicos e morais que daí resultaram, quando con-

tenaz resistência, de separatismo acentuado, nem de eterno

depois, a partir do século VII antes de Cristo, disperso,
submetido a múltiplas deportações, perseguições e chacinas, a rigorosos condicionamentos sociais e psicológicos;
julgar que nada há de “milagroso” nas suas reações de

mo e criador da Bíblia, o maior livro da humanidade, e

partir de tribos semíticas nômades, pouco a pouco sedentarizado e implantado na Palestina, pioneiro do monoteis-

artigos de fé, fundamentos de uma atitude religiosa. Ver

7. Cf. com Bulletin des Conférences de Saint-Vincent de Paul,
maio de 1963, “La huitiême vertu: Vinquiétude”, onde, sob êste título,
podemos ler: “Como todos sabem, há três virtudes tcologais que são
Além disso, há quatro virdenominadas Fé, Esperança e Caridade.
tudes cardeais, e são a Fórça, a Justiça, a Prudência 6 a Temperança.
das estas virtudes, Mas temo proNão sei em que medida pratic:
fundamente que haja uma cutra «que, deplorâvelmente, nos falta, 6 6
a virtude da INQUIETAÇÃO, (...) Ser inquieto, é compreender que
a vida é uma criação contínua e não
uma obstinação teimosa em manter
integralmente alguns vestígios cediços. Sem uma certa inquietação, não
é mais possível acreditar, esperar e amar. A oitava virtude condiciona
as outras: é preciso desejá-la muito aos cristãos de hoje”.
8. Pourquoi je suis juif, Paris, les Éditions de France, 1928, p. 30.
9. Membro do Knesset, um dos dirigentes do “Jovem Grupo” no
Mapai, publicou Sipurei Mischor (Histórias da Planície) onde critica ₪
submissão aos valores de segurança, de confôrto, em nome de uma
inquietação criativa. Cf. suas declarações ao J.P.W., 8 de novembro
de 1963, das quais resumimos o essencial e citamos algumas passagens.

cura), nem o kibutz religioso, doravante introvertido, nem,

de um cantinho (ou de um trabalho) trangiilo, nem a
religião ortodoxa (ela não é mais uma religião que pro-

ou menos disfarçadas. Conseguir a “vida fácil”, fugir para
tôdas as formas de “distração”: e depois? Nem o refúgio

quê? São perguntas que, juntamente com outros homens
de sua geração, se faz Ischar Smilansky º?. Tôdas as respostas que lhes foram dadas são, segundo êle, evasões mais

Estamos à beira da Afluência. E agora, o quê? E por

o American (ou o French) way of life.

dos profetas ressoaram na Terra Prometida para chamar

de que a conformação com as comodidades da civilização
técnica mitiga a sêde de justiça social e de que os gritos

sucessos, queremos nos convencer e convencer aos outros

progredimos muito. Espiritualmente, não nos movemos do
lugar. Nós nos entorpecemos na complacência por nossos

ângulos, rápida e benfazeja. No plano material, certamente

tudo entre os aschkenazim, mais ou menos nestes têrmos:
nossa obra de edificação foi em quinze anos, sob muitos

sêde de bem-estar e de felicidade. Entretanto, a inquietação judaica não está morta. Eu a ouvi exprimir-se, sobre-

ao enobrecimento da vida(idealismo pioneiro, movimento
kibútzico, socialismo israelense) é hoje contrariada, ultra-.
passada por outras correntes; necessidade de vida “normal”,

industrialização, tendendo aos valores e satisfações do bem-estar cujos “modelos” o Ocidente lhe oferece. Os judeus,
nos diz Edmond Fleg, são caracterizados pela preocupação dêsse mundo terrestre, uns ligando-se à vida para enobrecê-la, outros para explorá-la 8. Em Israel, a tendência

u
interiores e exteriores, que mencionamos, ela penetro
da
numa era de desenvolvimento econômico, de acelera

a exalta hoje e a vulgariza a ponto de considerá-la a “oitava virtude”, a que “condiciona as outras” 7.
A sociedade de Israel, desde a criação do Estado,
realizou progressos imensos: contra tôdas as dificuldades

10.

Rabi, vb. citada, p. 230.

logo, do lado cristão, a doutrina teológica (agostiniana) da
perenidade e da necessidade dos judeus como testemunhos
custigados, aviltados, da Paixão de Cristo.
A defesa e ilustração da tragédia judaica se exprime
mais ou menos lúcida e conscientemente. Entre os homens
que adotam essa atitude e desenvolvem suas consegiiências
até os últimos extremos, muitos há que são eminentemente

nidade, da necessidade da tragédia judaica tem por homó-

dadé que o caracteriza. O crente judeu está persuadido ou
quer persuadir-se da eternidade do anti-semitismo. Sem o
anti-semitismo, é o implacável progresso da assimilação, é
o fim do povo e do espírito judaicos. Sômente o anti-semitismo pode salvá-los! Essas opções profundas se exprimem
com tóda clareza nos judeus espirituais: “O anti-semitismo é uma parte de nós mesmos, de nosso ser e de nossa
existência” 10. A afirmação pelos crentes judeus da pere-

manifestam, como um atributo de sma substância, a vocação eterna do povo judeu e são inseparáveis da espirituali-

A apologia da inquietação judaica só se justifica ple-

Felicidade?

namente sc apoiada numa fé. Os sofrimentos dos judeus

HW.

momento em que ela nos alcançará. A sabedoria convencional não pode bastar à nossa geração.”
Subsistem portanto, em Israel, ilhotas de inquietação
resistente, viva. Por quanto tempo ainda?

volta a cair? “O que é certo, em todo caso, é que não
escaparemos à questão. Unicamente podemos retardar o

de pequenos grupos de homens, como vieram outrora dos
montes da Judéia, das ilhas gregas. Atacar êste problema
é uma tarefa sem fim, um rochedo de Sísifo, que sempre

hoje, em nossa sociedade de massa, as respostas venham

semelhante. Trata-se de um problema espiritual. Talvez

der a essas interrogações se não temos um objetivo pelo
qual estamos prontos a sacrificar o confôrto, os proveitos
materiais? É preciso que cada um redescubra um objetivo

mesmo, conhecer a verdade sôbre si mesmo”. Como respon-

em geral, os kibutzim sôlidamente estabelecidos, confronta-

dos com os problemas comuns a tôdas as sociedades satisfeitas, oferecem soluções. “A crise de nossa geração não é
uma crise originada por necessidades materiais, é uma crise
do espírito. A primeira tarefa é reconhecer o problema,
sua existência, sua importância.” Ao menos é preciso
aceitar essas interrogações, empunhá-las, lutar contra o
beatífico contentamento de si, “fazer o inventário de si
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Os homens, nas sociedades industriais

12. O “homem paciente” (segundo a expressão cara a Leibniz), obrigado a sofrer o mal físico, metafísico ou moral.

próspera “como as outras” sociedades ocidentais, oferecendo as mesmas amenidades a seus cidadãos — esta
atitude é muito compreensível e solidamente baseada no
contexto em que se situa,
Se escolhemos como objetivo primordial o fim da
tragédia judaica, então os caminhos estão traçados. De
resto, são êles que a História vem tomando desde 1945.
De um lado, a assimilação de um crescente número
de judeus da Diáspora a seu país de nascimento ou de
adoção, ligada por uma ação recíproca ao declínio —

quem é para Israel um objetivo perfeitamente normal (e
suficiente) o tornar-se uma sociedade econômicamente

sumo e de comportamento, as maneiras de viver, de pensar
e de agir. A atitude dos realistas, dos sabras técnicos e
até mesmo frequentemente algo tecnocratas, aos olhos de

transforma ao mesmo tempo o estilo de produção, de con-

etapa atual de seu desenvolvimento, é necessâriamente
atingido por êste grande fenômeno de nosso tempo que

uma outra, mais fecunda, mais elevada: mas ignorá-la é
condenar-se a especulações vazias, a ilusões vás. Israel, na

a parte de cultura grosseira, “brutal”, em proveito de

formas que assume a corrida para a felicidade, as gratificações que ela procura, os traços psicológicos e morais de
 וPodemos esforçar-nos por controque se faz acomp:
lar a corrente, para canalizála “para o alto” reduzindo

místico podem, cada um segundo seus valores, criticar :

técnica que multiplica e difunde os bens de consumo, são
arrastados para o bem-estar, para a satisfação de nessidades materiais e culturais cada vez mais variadas, para uma
certa concepção da felicidade cujos modelos são universalizados pelas comunicações de massa. O humanista encerrado nas tradições da cultura superior, o moralista, O

do século XX, explorando os-progressos da higiene que
prolonga a vida, da instrução que informa e qualifica, da

mundo moderno.

dor '2, para o homemferido por tódas as formas do mal
que a divina Providência reconforta, em suas piores provações: cada cabelo de sua cabeça é contado “no melhor
dos mundos possíveis”.
Prosseguindo neste caminho, seria, por outro lado, o
caso de censurar aos protetores da tragédia judaica a
ostentação de um execessivo desprêzo pelas realidades do

tianismo, não está voltada para o homem infeliz, sofre-

judaísmo não poderiam florescer senão na tragédia? A
religião mosaica, à semelhança de certas correntes do cris-

despropositado con-

Science”, Le Monde,

31

de maio de 1958).

Meu amigo acrescentava: “No campo científico, em todo caso, o
argumento que invoca a necessidade de uma contribuição do “espírito
judaico” é fraco. Podemos passar sem êle e vamos poder cada vez
mais”.

Oppenheimer, “L'arbre de la

M. Um amigo, biólogo renomado, de origem judaica, me lembra,
à êste respeito, o cálculo de um historiador das ciências, citado por
Robert Oppenheimer, e segundo o qual o número de cientistas, de dois
séculos para cá, éxatamente dobrou a cada dez anos: em outras palavras, "90% de todos os cientistas (que €
m) estão vivos” (R.

«ção de jovens,
lembranças atrozes. Já colocou tôda uia
filhos ou netos da angústia, nos cuminh.s da liberdade e
do desabrochamento pessoal. Os valores permanentes do

-lhes dissipar, na ação e muitas vêzes na alegria de criar,

salvou centenas de milhares de homens e mulheres, desembaraçou-os dos complexos e das ansiedades, permitiu-

tribuição que não lhes é contraditória. O Estado de Israel

denar em nome dêstes valores a experiência israelense
sem, por outro lado, lhe dar crédito de uma imensa con-

quilamento do “espírito judaico”, s

“passivo” espiritual da operação 7
Paralelamente, mesmo que (o que ainda não é certo)
a assimilação procurada pelo Fstado de Israel conduzisse
à destruição dos valores tradicionais do judaísimo, ao ani-

uma tragédia assumida e desejada fósse dar um dia numa
nova Catástrofe, não é necessário ultrapassar esta condição
pelos meios mais rápidos e eficazes, qualquer que seja 0

Mesmo que houvesse uma única possibilidade em mil de
que a manutenção na Diáspora da condição judaica como

judaica tendo, em contrapartida, riscos tão aterrorizantes?

técnico, tal como o organizaram os nazistas, é sempre temível. Como desejar o prolongamento da “inquietação”

possível, que uma revivescência do Terror científico e

uso maléfico das aplicações do progresso, o pior é sempre

lipses do século XX, de Hitler a Stalin, mostra que, no

pagar a êste preço a presença em alguns judeus de fermentos espirituais julgados insubstituíveis e que não se
poderiam produzir por outros meios! A lição dos Apoca-

angústia judaica, ou seja, o anti-semitismo? É permitido

crueldade (ainda que esta crueldade seja a expressão de
uma mística) para não querer a definitiva extinção da

européia de 1940-1945 e a experiência do povo israelense
— dirigem seu requisitório. Não é necessária uma certa

de um advogado pela angústia judaica? Contra ela, os
fatos de nosso tempo — em primeiro plano à Catástrofe

homenagem, como não ver, numa perspectiva totalmente
diversa, as fraquezas e, aos olhos de alguns, o escândalo

voluntários engajados na tragédia. Uma vez prestada esta

respeitáveis: e sobretudo porque esta condição trágica do
judeu, êles a aceitam, êles a abraçam para si e para suas
famílias com tôdas as implicações presentes e futuras. São

preocupadas em

Diálogo

13. Excetuando o caso,
que vivem na U.R.S.S.

cuja

importância

sublinhamos,

dos

judeus

— Finalmente até mesmo você admite que Israel, envolvido pela implacável corrente do progresso técnico, se
torna wma sociedade industrial “como as outras”. Aceita
que na Terra da Promissão os judeus, transformados em
israelenses, absorvidos pela procura e pela possessão do
confôrto, do bem-estar mecanizado, dos produtos da cultura de massa universal, perdem o melhor de si mesmos
e até a lembrança de sua inquietação milenar.

WI.

górico. Aquêle que sente sua necessidade formou-a e alimentou-a êle mesmo, nos recônditos de sua personalidade,
de seu espírito, de seu coração.

como a lei Kantiana no céu estrelado, um imperativo cate-

do Estado de Israel. A Aliá não paira sôbre suas cabeças,

os
conhecimento, de sua parte, de que não existe para
judeus diaspóricos nenhuma obrigação de qualquer espécie, nacional, moral, religiosa, em se tornarem cidadãos

uma propaganda hâbilmente adaptada. o número dos Isracelcentered. Mas esta margem é limitada pelo necessário re-

sionistas,

aumentar pela educação, por

pora uma margem de recrutamento para as organizações

ao anti-semitismo, prolongando o particularismo de uma
condição judaica, a reivindicação de ser “diferentes” como
meio de salvar a judaicidade. Subsiste, portanto, na Diás-

dupla cidadania são soluções bastardas, transitórias, votadas ao fracasso. Elas servem, por outro lado, de alimento

dades, das dilacerações. A fidelidade a duas pátrias, a

êstes, é a solução lógica, razoável, para além das ambigúi-

fé assim como aquêles que são atraídos pela necessidade
de sobreviver e pelo legítimo apêlo da felicidade. Para

“centrados sôbre Israel”, vêm nêle a Terra e a esperança
do “povo judeu”, êstes escolhem a Aliá. O Estado de Israel
é a verdade para aquêles que o consideram como um Lar
espiritual; também o é para aquêles que lá procuram um
pórto; também o é para aquêles que são impelidos pela

econômico, muitas vêzes misturadas, todos aquêles que,

provisório ou estável — do anti-semitismo 19: 36
exclusiva em relação à sua pátria se faz acompanhar, para
um número cada vez maior dêles, do apêgo a tradições
religiosas muito diversamente sentidas e praticadas.
De outro lado, o fato israelense. Aquêles que, movidos por motivações variadas de “interdependência”, por
atrações de caráter religioso, intelectual, afetivo, nacional,
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A inquietação se 0

como

:

“artesãos e guardiães

14.

André Zaoui, Le Figar» Ittéraire, 10 de março de 1962.

Israel os 0 ור
peradistinguinama a
De e
resto,

ge!
as necessidades elementares
: ו
:

perigoso trabalho quotidiano nos jovens kibutzim e moschavim nas fronteiras. Innel ainda não estoura de abun-

para irrigar o Neguev, »ens hikunim orientais, o duro é

cidades crescendo no deserto, seus trabalhos de Hércules

a isso. Percorra Israel. Observe seus estaleiros, suas novas

| — Sua constatação não é exata. Ainda não chegamos

tidiano do bem-estar, não é ymais um judeu.

judaísmo. Um judeu envurdado no confôrto e suas amenidades “aperta botão”, entorpecido no ronronamento quo-

das por êle, tendo perdido tôda pulsação profética, todo
sópro messiânico, nada mais serão que o cadáver do

na Diáspora pelo meio da civilização técnica, condiciona-

um nôvo culto de ídolos Será a morte do espírito judeu
naquilo que êle tem de fecundo, de essencial. Coletividades de pessoas “felizes”, xsuciadas, moldadas em Israel e

4 sociedade ufliente à americana (ou à européia)
cegos.
assassinará o espírito do judaísmo tão certamente quanto

bem-estar estandardizado e na cultura de massa estão

da doutrina universal «te justiça, de caridade, de paz” 14
infelizmente se enganaram »vdondamente. Outros que procuram respostas para « vrise do espírito em Israel no

tas, missionários, disperivey

Aquêles que espersvm que, desembaraçados de suas
angústias diaspóricas, wx isvruelenses se tornariam idedlis-

transitória,

no estabelecimento de novos imigrantes. E ainda é relativa,

segurança do Welfare Sine.

de confórto, de retiro senão de aposentadoria. A Histadrut em breve ofereceri a todos, do berço ao túmulo, a

terial dos homens. Os kilntzim são cada vez mais lugares

encontramos cula vez menos a inquietação pela sorte ma-

O jovem Estudo é «confrontado com a felicidade. Nêle

os fascina, não são finy. são meios. Meios para quê?

êste bem-estar, esta ufluência em cuja direção as pessoas
se precipitam ao nosso redor, êste progresso técnico que

houve, entre Os judeus, hons “detectores” de problemas
espirituais. Até em Israel, hoje, alguns já o sentem e dizem:

e, se por infelicidade chegassem a isso, nem tudo estaria
perdido. Graças à condição que lhes foi imposta, sempre

felizmente os seus tecno matas não reinam ainda sôbre Israel

de precioso e, disso citou convicto, insubstituível. Mas

Como não reconherer, não proclamar que os sabras

“realistas”, de que você falou, vão muito longe? Se seus
objetivos triunfam, é 0 fim de tudo o que O judaísmo teve

tempo dirigindo uma áspera luta de cada dia para alimen-

suscita serão, através de variações superficiais,
as mesmas
até o fim dos tempos. Os judeus, sublimados em
tudo o

crônico, contrário a nossos valores universais. Ele abafa
qualquer espírito de sacrifício. Você deplora a introversão

messiânicos.
— Você pede muito! O jovem Estado de Israel pode
viver e difundir um ideal universalmente válido ao mesmo

a não ser por uma permanente redescoberta de impulsos

do judaísmo: mas é você que aceita, que à organiza no
egoísmo da sociedade ajluente. O judaísmo não sobreviverá

cias de um nôvo nacionalismo — a nossos olhos vão, ana-

1957 (em hebraico).

cd

e o sabbatismo,

destinada no Sinai: ser um povo de sacerdotes
e justos a
serviço de todos os outros povos. É preciso, tanto
quanto
possível, no século da bomba atômica, da
eletrônica, dos

que 1êm de melhor, devem guardar a missão que
lhes foi

tafísico essencial à história dos homens. As reações
que êle

O judaísmo não é um acidente, mas umatri
buto me-

humanismo e suas mais altas esperanças não seriam
hoje
o que são.

privados de não se sabe quantos gênios em
potencial), o

nomes! Sabe você tanto quanto eu que, sem os judeus
(e
isto ainda que êles tenham sido periôdicamente dizimado
s,

mo social cujos traços são imperecíveis? De que vale
citar

mento, de criação religiosa, cienntica, filosófica, de idealis-

mas, suscitou durante séculos tipos de homem, de pensa-

que através de sua singularidade, seus episódios, seus dra-

desde que ainda pretende sê-lo! Verá, sem um apêrto de
coração, desaparecer da cena do mundo 296 “acidente
”

logo ou de sei lá o quê! Vá ao fundo de você mesmo, judeu,

Jogue às urtigas suas frias análises, seu hábito de soció-

procura espiritual, nos píncaros do homem.

milenar foi também a de uma fé, de uma fidelidade invencível, contra tudo e contra todos, a de uma multiforme

seu postulado: a felicidade não destrói necessariamente O
que há de precioso e insubstituível no “espírito judaico”.
— Não falamos a mesma língua. A sua concepção de
judaísmo como “acidente da História” me parece ao mesmo
tempo plana e revoltante. Este “acidente”, esta história tri-

preço, eu o rejeito com tanto mais vigor quanto recuso o

sejam seus argumentos e o plano em que os situa. Êxste

preço muito elevado, feito de uma infinita tristeza, de
misérias, de sofrimento e de sangue. Êste preço, eu o acho
excessivo, exorbitante, monstruoso, e isso quaisquer que

não é aspirar ao fim do “espírito judeu”. Parece-me inconcebível não pôr tudo em ação para evitar novos Auschwitz.
O judaísmo é um acidente da História, cujos frutos espirituais foram, durante vinte e cinco séculos, pagos a um

sua obra de edificação 15.
Em outras palavras, aspirar ao fim da tragédia judaica

espírito messiânico para que Israel possa encontrar-se em

necessidade de refrear durante uma ou duas gerações o

seus recursos, assegurar sua segurança, construir uma sociedade onde os bens de consumo sejam distribuídos eqiitativamente? Mestres pensadores do judaísmo admitiram a

tar, vestir, alojar, instruir seus imigrantes, para explorar

— A sua “felicidade” abafa nos jovens todo apêlo
que ultrapasse o interêsse pessoal, familiar, ou as exigên-

para desabrochar de corpo e alma. A Lei e seus doutôres
alguma vez o negaram? Se encontramos, através dos Livros
sagrados, ataques a certas formas grosseiras de prazer, é
preciso situá-las em seu contexto histórico e profético.

ca, face às realidades de nosso tempo, a aparecer como
esteta da inquietação. Afinal de contas, o homemfoi feito

felicidade que sentem milhares de outras crianças judaicas.
os filhos e as filhas dos sobreviventes da catástrofe, os
netos do gueto, os evadidos da condição judaica. A despeito de sua honestidade, de seu engaujúmento, você se arris-

“trágica”, tome o cuidado de subestimar a necessidade de

sentidos e do espírito. O miserabilismo, a tristeza, a introversão são produtos da condição judaica, impostos pela
História.
Mesmo que você aceite, que você convoque secretamente
para si e para seus filhos uma vida precária, uma situação

de, a vida tomada, degustada em todo o seu esplendor dos

tratado, o hassidismo que comunica com Deus pela alegria,
a corrente davídica, esta abertura sinfônica para a felicida-

oferece correntes variadas: o farisaísmo, tão injustamente

tragédia desejada. O judaísmo, êste conjunto múltiplo, rico,

jamais que êle subsista a partir de agora a não ser como

não renúntiar ao melhor de si mesmos. O judaísmo na história talvez tenha sido uma tragédia assumida. Não admitirei

E depois, eu recuso seu postulado. Aceitando o progresso técnico e suas benfeitorias materiais, os judeus podem

Que amarga ironia!

travar (abandonados a si mesmas mais uma vez) um contra
dez, talvez um dia um contra vinte. Israel sem inquietação!

mapa, de aniquilar os judeus numa luta que êstes deveriam

Estado de Israel é injetado a cada dia em milhões de
homens, seus chefes proclamam a vontade de riscá-lo do

cada, uma angústia latente: a ameaça árabe. O ódio do

Israel, de Dan a Eilat, mais ou menos dominada, recal-

co”. Esquece sobretudo que há hoje, em cada canto de

você mesmo reconhece que a marcha para a felicidade não
abafou inteiramente o que você chama de “espírito judai-

do em alguns israelenses os sinais de uma nova inquietação,

58

Deixe suas multidões solitárias -— inclusive a de
Israel,

Nem mesmo sentiu que

êste livro está totalmente trespassado de angústia,

Você nem mesmo me entendeu.

— Você tem razão: não falamos a mesma língua.

cessidade!

vegetais ou animais, dons do Criador, ameaçados pelos
estúpidos massacres dos homens e pelos venenos de suas
cidudes, algumas reservas de fecunda, de salutar
angústia
de onde poderão jorrar explosões proféticas de que
êste
mundo técnico, avassulado a novos idolos, teria tanta
ne-

assim como há parques nacionais que protegem
espécies

mas ilhotas de angústia judaica, uv menos na Diáspor
a,

para nossa inquietação, pura nossa tragédia. Conserv
e algu-

se você insiste — se precipitarem para o que você chama
de “felicidade”, deixe-as se perder, se perder na Feira
planetária dêste fisn de século se desintegrar numa vida
“normal” de ritnos demernciais. Mas guarde um pequeno lugar

aviões supersônicos, da balística intersideral, preservá-los
biolôgicamente, protegê-los espiritualmente.
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Toda situação de aprendizagem deve ser uma situação
problema,

uma

vez

que

sô

no

treinamento

puro

e

simples,

poder-se-ia

imaginar uma exclusão de inteligência. E a inteligência so funciona
diante de uma

!

situação

problema

'

Toda aprendizagem exige um esquema da assimilação,
isto e,

ponto de partida

a nova situação.
dio visuais,

ja conhecido, atraves

Nesse ponto entram todas as

a comparação,
Toda

explicativa,

a

imitação,
à ação.

se assimila

técnicas de recursos au

a dramatização, etc...

aprendizagem tende

que da coerênciz

do qual

a

transformar-se numa

Mas,

esta

teoria

teoria & somente a

Ultima etapa e não a primeira.
Toda aprendizagem exige a ação do aprendiz de modo

que a atitude do amdrich não 6 3 mera informação. A ação pode ser con
creta,

verbal

ou

figurada.

Não

A atividade

dual,

se confunda

grupal,

mais

ação

com movimento.

que a

exclusivamente

& necessária para que se produza a ação no indivíduo.

indivi

No grupo

se produz a facilitação social.
O grupc

coercitiva

tradicional

substitui,

do madrich.

como elemento

controlador,

a

ação

Isto pode acontecer tanto do ponto

de vista do comportamento quanto do ponto de vista de pressão grupal
para que o

indivíduo

adquira

coerência,

Na situaçao grupal

objetividade

em

todos

os

conhecimentos.

ha oportunidade para que cada

divíduo resolva sua problematica emocional
mental

e

in

- ponto de conflito funda

agrupamentos.

Como Conduzir Um Trabalho Em Equipe
Preparação:
disposição nos

lugares(

prepar do ambiente(
material

para

o

em círculo,

luz,ar,

trabalho(

face a

isolamento,

papel,

lapis,

face,etc)

etc...)
livros,etc.)

Início:
apresentação mútua dos
distribuição das

participantes

funções e tarefas

distribuição de tempo para

realização das mesmas
 ברזיל- דרור הבונים
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estabelecimento das
definiçao

regras ou normas de trabalho

do objetivo a ser atingido

רם65 .0

a)jproblema:
quai

o

problema

que

פוצים68

60

vroblema

roteiro

de

trabalho

vamos
em

discutir

sub-provlemas

ou

etapas

hipotese de trabalho
b)levantamento

de

dados:

I)fatos

- levantamento
sarantir a

dos fatos

relacionados c/problema

autencidade

--ocalizar os

fatos

no

dos

fatos

tempo

e

no

espaço

3

וו3"-65 חה8%56 fase à enumeração dos fatos

2jideias

-

filosofia,

ideologia e princípios orientadores

discussao

-1e1:

científicas que orientem a discussão

-hibliografia,

-"imitaçoes
-6

ideológicas dos membros do grupo

diversos:

qual

sera o escolhido

5

>: 6

1

discussão
“o

da
OD

sas

U

3,ana

“vques

documentos

. "ח6
-quantidade
-tempo,

espaço

e

instrumentos

4iredaçõão da solução
valiação da validade da soluçao proposta
Sjplano

“e

execução da

Solução segundo o esquema que

segue:
DATA

HORA

OBJETIVOS

ATIVIDADES

TEMA

TECNICA

RECURSOS AVALIA

6.0

Autocritica

|

>

analise em grupo dos

resultados obtidos

e da participação de cada membro.

 ברזיל- דרור הבונים
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20בל3נות

prejudice

55 082213 NO GRUPO

o grupo:

Cada membro do grupo assumirê ur pepel
através do , qual
conduziré

os

chaverim

participantes

é

que

do

dec

grupo
o

2

cursos,

Chefe.

 ושיgrupel,.
Os papéis

Os-

dispensam -

«uando falha o papel de us , volta a dominação do orien

tador,
,

1. GRUPO-ANALISTAa, Ensina coro usar 88 fichas
e material da pasta: cate
(tomada de
|,

consciência)

802188 6066

be Unsina o crupo a ancliser
a participaçao de cada ur
Ce “nsina tecnicas de discussão.
היד

2. REPÓRTER
DIA 4
Historia
grupo

DO
do

8%

fluxograma

"+

.

629138

.

2

.

מט8 א6
a

be hAnoto

-

ס5ע6

4

8086

os fotos pitorescos,

Transcreve

ae Cuida
o

.
conceito
s

os

do horário,

(Fichas)
.

-

a

000ע810102:
.

"גו

.

.

282 0

pontos altos,

litativos.
Ce

3º PROGRALADOR

.

ס0מע18

ב

saltos גו

.
.
do chug no jorn
alzinho,

Sasicos

da frequência,

faz chamada

tenpo,

e marca

b, Faz corteses cas atividades que vão se real
izar.
Ce Acelers

mpo

.

:

( ב

4e PSICOTERAPZUTAA . Denuncis
bloqueio

execução dos trabalhos e evito perda
de te

|

os bloqueios que estão impedindo a exponta-

 בס8 e

be Assincla as mudanças percebidas nos menbr
os do grupo
Ce

5e FOTÓGRAPO
(conduta)

2

pera

o períil de cade:

ae

Faz

be.

Brinca

o

.

grupo
do

cantor no
e

.

8.

PROVEDOR
instmmental

a

4

.

e bloqueios

varticipante (charge),

.

e

.

inicio

e

.

final

E

,

4

do periodos,

00000
a

produtividade

.

de resistencia

'"Fotografa'! as distrações e os "atos
falhos!

Ce Leva o grupo a
7 e AVALIADOR

-

superação

be Destaco ss 2880088 8 participantes (tics, gestos,etc
.)
.

be ANIMADOR
"degelo"

.

teciiicas

a. Caricatu.
Ce

,

-

Prpoe

,

expontaneicade provocando o risos

ae Constrói diariamente um gráfico da produtivid
ade (re

|, colhe as notas)
e

b.

Diariamente testa

8.

Providencia:

3

+,

o aproveitamento de alguem,

papel,

lápis,

b, Cuida do lanche, multas,

0018 ,

121

etc,

60. Explica o uso dos textos e fichas

63
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9e RECAFITULADORA «+ 36100028 80
grupo as etapas decorridass
fixação
da
3
é
sy
É
Ilustar com desenhos e graficos
os donceitos teoricoss
aprendizagem Hg
Coe

Destaca os pensamentos e frases e atividades do dis

anterior.

10. PSICCLÔGO

as Levarta o perfil psicológico de cadeurço
be Descobre as aspirações de cada chaver,

11, DESOCBSTRUTOR as
nirelsnento

Evita subgrupos (panelinhas), sebotadores, prolixos,
dominadoreso

bo Mede o grau de autonomia alcançado pelo grupo

(cria

çao de regras.
-

12. INCENTIVADOR as
melhoria

da

imagem

\
Do

Coe

Explica ao grupo a "Didático do Elo gio! (Zlogio x
Censura).

Compar: o grupo com o "grupo ideal" (ver texto) (positivamen te)
Descobre algo elogiável em cada membro do grupo

(cor

po, sorrido, veste, etc.)
13.

PSICAINALISTA

"escapismo"

as

b

Denuncia os '"racionalizadores!
:

:

.

"mascara de cada um

(quecao 886800088
4

Imagina como cado um se comporta fora do grupo .

Multa quem usar "Eu acho que!! (e sinônimos) (egocentrismo.

Descobre e inventa "fofocas! e conta ao grupo (quebra
gelo)
Imagina
o
que cada um''pensou mas nao disse...''(cochichos)
bo
.

DICIONARISTA ão
conceitos

:

-

e

o

E

Ensina p,lavras tecnicas ao grupo

bo Conta as novas palevres usadas pelo grupo
as

manejo do
grupo

18. PLANZEJADOR

Planeja e controla as atividades para casa: dá tarefase
Explica zo grupo o tipo de planejamento deste cursos

trabalho
individual

19. RELAÇÕES
HUMAIIAS

Reolhe e mimeografa as tarefas de casas
Faz o grupo conhecer cada um:

.

Leva todod a ajudarem a todos:

eamori 28080

entrevista pública a
dá conjunto ao time

(identificações).
Explica os efeitos da cooperação (Iógica-amor)

28. 505 as Realiza SOCIOGRAMAS:
tipologia

5 סקטע
.12 SUPEREGAR DO
GRUPO |
vigilancia

(estatídtica)

;
.
E 7
.
Avalia
o efeito que as tecnicas produziram ao grupo 6
be Compara o grupo a um time: conjunto versus vedetase

17. TECNÓLOGO

:

(

de

quebra o
formalismo
16.

.

acAssinola quem é intuitivo e quem 8 lógico (porquês)
Do Explica 2o grupo o que ê logicizaçãos.
Co

15+,0

.

.

e

Ce

14. LOGICIZADOR
operacinali
dade

Tenta descobrir no que consiste a

do

“4

₪ Interpreta por que alguns ficaram isolados.
as

Analisa o desempenho de cada participante como pai e mão,

be Dá conselhos e censura os relapsos
Ce

Comenta o efeito das regras na

( aulas,

papéis,

coesão do grupo.

etava

22. 5023260 DO

ORISIITADOR

Ee E

ii
=

64
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a, Representa cs aspirações do grupo junto ao orientadors.

Bo Analisa e interpreta a. atuação do orientador»
Ce lixplica ao grupo o fenômeno da autononia vse
SEMPRE LUZ CADA UI FALEAR Jii SEU PAPEL,
TAMSNTE

SIGUIITE ACSUME

A TAREFA DÇ

dominação

O NÚZRO IMEZDIA

FALTOSO זנ כ עס

 סאע בשף22005 כ1358 הגהוובע032  בש0 8226 זן6 סתכע11095
461212622

|

COLO DESZMPD-

|

N HAR SEU

|

PAPEL:

1e

42₪  אסאDC

GRUPE 0 DESELIBINHO DO PAPEL ANTERIOR

Se você não levar a sério a seu papel,

o chug todo

|, fica prejudicados,
2. llão peço
,

sugestões ao orientador- mostre que você é

1טםמב6מ1% סט6

.5 800602 0 responsáveis pelo desempenho do FA-rzL de
,

k,

0808

um do

srupos

Não faço sózinho o seu papel! peço a todos que cok
laborem com seu FAFPIL,

5e Um bom administrador

|

(papel)

leva todos a trabalhar

6.

7e

Eaça

seu papel

faça

sempre uno

tornar-se importante para

o grupo!

curprêsas.

Imagine que o grupo está todo êle interessado no de
sempenho

de

seu pepel,

8. Comporte-se coro 86 0 cr upo dependesse de você.
.

I-

magine que 8 0 CEBFS.

Se Se nao tiver
,

-

"7008020 nara

seu papel procure trocã-

“Lo com outro menbros

10. 180 se liuite as instruções cadas! amplie onmais

-

que puder o seu papels
11. 180 seja Prolixo ao relatar seu papel:
|

um minuto.

|

gaste apenas

Sintético.

12. Analise ontes o desempenho do papel do companheiro
anterior a

seu números

13. Para que seu, pepel tenha
|,

exito você pode WULTAR quem

não o ajudar.

1k, llão traga desculvas (racionalização) quando não des
.

Sempenhar

15. De

seu penvels

sugestões 20s

denais

sobre

como deveriam desempe

nhar seus papéis.
16.

Se não souber desempeniiar seu papel peça a outros q
que o desempenhemse

17. Você pode criar uma equipe para dramatiaar a execução de seu papel.

|

13: FROCURE

DRALATICAR fteatrslizar) O DEZSEMPZDEO DE SEU

PAFEL. O GRUPO É UA FEÇÃ.

ב

em torno de seu pepel.

65
POR QUE PAPÉIS '
NUM GRU PO?
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15 O grupo é como um orfeão ou coral:

cada " "שסטé im-

portante para o grupos
20

O grupo é como um time de futebol:

cada jogador tem

uma tarefae posição.

3o O grupo é como uma PALAVRA: cada letra é importante
o significados.

O gr" po está representando uma peça:
tec

tem um papel na

cada participa

peças

Num grupo em que cada um tem seu pappl torna-se des
nescessário o CHEFE.
8 chefe é apenas um dominador que assume todos od papeis dos participantes.
Mede-se a maturidade do participante pela importâne
cia que ele dá a seu papel.

Quando alguém falha em seu papel alguém surge como
dominador do grupos
9 Na vida,

todo indivíduo engajado tem um pape lo Um

grupo é um modelo de vidas
106 Parte deste chug visa torná-lo consciente de que de
vemos desempenhar um papel.

NÃO SE PREOCUPE
COM A APARENTE
CONFUSÃO!!!
PORQUE:

Tudo vai do SINCRÉTICO (confuso), pelo ANALÍTICO
(regras) para o SINTÉTICO,
2o

O grupo vai da ANOMIA (desordem), pela HETERONOMIA
(ordem) para a EQUILIBRAÇÃO,

26 Tudo caminha do mero RITMO peal REGULAÇÃO (ajustes)

para a EQUILIBRAÇÃO.,
O grupo começa pela ANARQUIA, vai para a DISCIPLINA

até chegar à LIDERANÇA.
5. A CONTIGUIDADE produz o BANDO e o BANDO ao amadurecer torna-se um GRUPO,

O DESEMPENHO DOS PAPÉIS É O PRÓPRIO EIXO DINÁTICO DO
CHUG, O FRACASSO NO DESEMPENHO DOS PAPÉIS É UM FRACA
50  התגק0

,

ATRAVÉS DOS PAPÉIS O GRUPO ASSUME A CONDUÇÃO DO CURSO«

SUGESTÕES PARA O DESEMPENHO DOS PAPÉIS - leituras

“3

para

66
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EXAME DE CONSCIÊNCIA - ORIENTAÇÃO PARA APRES
ENTAÇÃO
A PARIR DAS PERGUNTAS ABAIXO
ENUMERADAS? TENTE APRESENTAR DA MANEIRA MAIS SINCERA E OBJETIVA POSSÍ
VEL SEU EU .AOS
PAR
TICIPANTES,NÃO TENTE CAMUFLAR-SE NE "RACI
ONALIZAR!!, DIGA co
MO VOCÊ É MESMO: FICARÁ SURPRÊSO COMO AS
PESSOAS SÃO PARECI
DAS UMAS COM AS OUTRAS, so

NÃO FIQUE, PREPARANDO A SUA APRESENTAÇÃO: PRESTE
ATENÇÃO À DOS OUT” = -

1o Você assume com facilidade o comando
do grupo em que seinsere? ou é liderado? Você se empenha ho
trabalho ou cui
da apenas de você mesno?
2o

Sua grande preocupação é você ou se inter
essa pelo que o

corre com os putros? Sua família ( mãe, pai,
irmãos) são

muito importantes ainda para você?
3. 7066 8 serviçalpara com os outros
ou exige que lhe cirvam?
Você promove os outros? Elogia as pesso
as? Alegra-se com
o exito dos concorrentes?

8. 7008 8

satisfeito com seu nível profissional?
Com suas

capacidades? Você acha
aprticular?

Ou

é uma

que Deus

se preocopa

com você

em

pessoa autonoma?

5o Você é feliz? Irradia felicidade? Sua felicidade
vai aos
outros ou fica em você? Você tem persohalid
ade positiva?
Azeda? Clareia o ambiente em que estã?

6.

Os

outros

acham você

formidável? Você

se

destaca

logo

on

de chega? Ccino FR ada? Você se magoa se nao
lhe dão im

7e

.
8.

.

portância?Acha

que

Você

se

sente

que

é culpa

sua

'camúfla"

ou dos

para

que

outros?
os

outrosnão

& vegem

como é realmente? Você ama com facilidade? É
muito exi -

gente na
Que

escolha

pretende

dos

das

pessoas

outros?

que ama?

Tirar

ou dar alguma

coisa? Amor?

Conhecimento? Você vive procurando convencer
as pessoas
de alguma coisa? OU convive apenas

& Você se sente feliz quando está num grupo
ou prefere ira
balhar s6? Você está voltado para o mundo ou
para você , mesmo? O mundo repercurte em você?
10. Você Sabe de tudo que estã acontece ndo em
todas as paré
tes e em todos os setores? Seus movimentos, gesto
s, risos

, são fáceis 6 expontâneoas ou contraídos?
11e Você tem convicção de seus próprios defeitos? Quais seus
defeitos? Que defeito você logo percebe nos outro
s?

qualidade percebe?

Que

4-6
4
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+
4
418.Ser aprovado e importante para voce? Preocupa-se se pensa
que não o aprova an? Você viveria de novo a vida que vi-

veu até aqui? Total? Parcial? Por que?

13. Você pretende ser o melhor? Chegar ao ápice? Ser um às?

15.

Profissionalmente apenas? Você se interessa pelo que ocorre por onde passa? Fala com as pessoas na rua?

Você evita pensar em si mesmo? Procura evútam a solidão?
Você é misantropo

(isolado) apenas aparentemente? No fun

do quer comunicar-se?

15. Você vive o momento ou está sempre projetado para o futu
ro? Ou para o passado? Você se sente seguro? Onde? Em to

da a parte? Somente queando está com os seus?

a

Você sente bloqueios que impedem sua expontaneidade? Sem
pre? O que lhe bloqueia? Você ! escorrega" quando se tra
ta de falar de sua intimidade? Gosta de ouvir?

17. Você tem uma opinião fotmada sobre as pessoas com quem é

convive? Definitiva? Quge meiod você frequente sem ser p

por obrigação profissional?Você bate-papos prolongados?

18.

Onde você se sente feliz? No trabalho? Nolaz? Na 1087 -

Viajando?

Na praia?

isolado? Você estã mal satisfeito

com o seu "status" ou "posição!" de que desfruta na socie?
19. Quando você é pressionado,

reage,

ou entra em pânico? Di

ficulâades o estimulam? Você é um intelectual ou um vi vencial? Pensa ou age?
20. Quando olha para o espelho,

gosta de você mesmo? Gosta -

de sua s fotografias? Com que e onde você se sente angustiado? Por nada? Atribui à vida? as pessoas?

21.

Você prefer detalhes ou conjuntos? Que parte do trabalho
o entusiasma mois? Você se nivela dentro de um grupo? Ou
resiste ao nivelamenté? Fica abaixo ou acima?

22.

Você é formal

(Roupa,

linguagem,

tratamento,

temas)

ou -

informal? "Psicodélico"? É comum você dar uma gargalhada |
que chame a atenção das pessoas?

230 Você é inventivo? Está sempre criando coisas? Ou reprodu
tivo?

Imaginoso? Você analisa o ambiente ou pula dentro

dele como em uma piscina? Cauteloso?

2% Você detesta discussão? Prefere afirmações sem contradições? Gosta de provérbios? Você gosta de ouvir temas no=
vos menmo que contrariem sua convicções?

58
Seminario Hadracha 1981
68

HADRACHÃÁ

Eta

meme erהדחה
-

FLUXOGRAMA DO  סתדטותתק10]. -  פגבתבפת00 0
JOGO DO DIA - (( ו
OBJETIVO: Produzio c márimo de conhecimento mútuo e criar8%
sobre

dacos

de

A falta

o

outro

inúmeros pro

8 a causa de

o

blemas e conflitos. Êste primeiro, período visa crias

máximode COMUNICAÇÕES (Diâlo zos).
Todds devem tentar traçar o perfil de seus companheiros

e ir corrigindo as omissoes ao longo do Seminário.Todos

nôs fezemos
nossos

IDENTIF: CAÇÃO”.

julgamentos 8 primeit, vista para orientar -

contaios

com desconhecidoss

-

etiqueta de identificaçao na hapela

ma

Todds colocam

com o nom2 e ea seguida com o seu numero no grupos

PERÍ:DO DI

Apresente

do orientador. (Curriculum vitae, aspirações)

AUTOCONHEC IMEN-- Apresentação de cada chaver do grupo. Cada um terá um nº
TO ( APRESENTA- Todc: anotam cos dados fornecidos por cada participante para ronsuita cuando necessários
ÇÃO DO CHAVER

|

NA PASSARELA) : Todos fazem um JULGAMENTO PRÉVIO (impressão que cada cha
ver causou ac apresentar-se

EXAME .

Ler

.

em voz baixa

DE CONSCIÊNCIA: de "EUS"
Cada um

o

exame

5

Ge

-

12 impressão) ANOTAR,
+ %

.

consciencia

,

:

(prologo):tipos

( 12 Dia b)
esco;:c

para

si a pergunta

que

corresponde a

seu nº

APRESENTAÇÃO Cada membro responde para o grupo as perguntas que coube
20 EU NA
ram no exame de consciência ( Comenta o Eu p/ o grupo)
PASSARELA :
A partir destas respostas tente apresentar seo EGO 80

=

grupo, Esta atividade visa tetirar um pouco a MÁSCARA

(o EU convencional)
Anotar | o que achor intorsscante sobre aquilo que se apre
sentou,
Todos julgam se o apresentado conseguiu ser sincero

(grau

de inibição)
Todos fazem um segundo julgamento sobre o apresentado

) 28 impressad) Ver 1º Dia c

—

89

Seminário Hadrachã 1981

:
7
e
.
E
="ECOMENDAÇÕES 1o Este curso & dado pelos próprios participantes. É uma no

GERAIS:

“

2,
,

cars

va

didatica,

,

(animader).O

O crientado> funciona como técnico do time

3e

Sô funciora

4o

Dove-so

sô orientas

(não é do grupo):

técnico do time nao joga

o jogo se cada um dCeser;peonhar o seu papel»

criar um cliam de

intimidade para

o grupo análiso-

5. 28 cituações vicam a criar uma situação de análise,
6.

Cada um

julgue que

8 responsável

pelo

outro e pelo grupc

todos

tendo dois pedreiros vao construir uma casr”
a)

dcis problerarz:

apresentam-ss

o relacionamento deles ontre si 6 0(0

-

plano de construção da casas
Esta atividade
.

tambem visa

.

A

..

.

e

64014
.

(rcelasiinamento) e b) a lógica

.

0521093703?
>
.

.

”

2(

co

₪0
צ
.

(solução de problema em grupo)

es

AMA-Si PARA TCONSORUIR E CONSTROI-SE PARA AMAR;

RETIRE A MÁSCARA
“DUPO-ANÁLISE Tire « mascara e vamos jogar o hogao Pelo menos uma vez

na

vida seja você mesmo, Entregue-se ao grupo com entusiasmo 6
confiançai
Faça de conta que você vai a uma excursão onde não funcionam
os constrangimentos, do meio corriqueiro orde vem vivendo,

.
Libere

-

פהגוהם

,

A PARTIR DESTE MOMENTO O GRUPO ESTÁ ENTREGUE A VOCÊ 4

Tarefa

fundamental

da abertura

dc curso;

CRIAÇÃO DA

IMAGEM

DE CADA PARTICIPANTB, O grupo para iniciar-se com plena pro
a
:
E
2
ל
4
dutividade, precisa criar uma imagem bem nitido de cada par
ticipante de modo que "sinta falta" de cada um de seus elementos,

)

II PA.Í?E - MONTAGEM DO JOGO
1,

|,

Leitura

dac

"Regras

se necessário,

de Transito"

(Ficha Nº1),

Sínteso das regras.

62

Explicações

,

2o Distribuição dos papéis. Explicação.

(Ficha Nº2)

%o Distribuiçao das "aulihhas!' para os dias seguintes, Leis
,

tura individual por cada um do titulo de sua "aulinha",

io Leabrar que as aulinhas estão dispostas em ordem numerada

|

e que devem ser dadas nesta ordem para complemertar uma
teoria geral,

Esclarecimento sobre equívocos.

,

5. Avaliação do 1º dia: grupo-análise- o "grupão! analicas
6. Recomentações s/ as tarefas de casa

(Ficha Nº3)

|

7e Recomentações s/ a importancia da participação de cada vm
,

ma
.
Nat

י

ו

t

.

.
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REGRAS DE TRÂNSITO: FACILITAR A COMUNICAÇÃO
e
.
.
.
No periodo
inicial

,

(heteronomia)

todos se comprometem a ve=

lar porestas regras:

1. Disponha as cadeiras de modo que todos se vejam:

formar

o CÍRCULO PERFEITO. "Círculo! é o símbolo da equilibração

no

círculo não há

dominação.

Ninguém deve ter destaques

2. Diga sempre: NÓS (TODOS). NUNCA DIGA:VOCÊS. Envolva-se -

profundamente no grupo, Dirija-se ao grupo todo, mesmo refe

rindo-se a apenas um. Não se exclua ao faiar,

2. Não forme SUBGRUPOS. Não sente junto a seus amigos, Pro-

ho

cure sentar-se junto ao que você menos conhece. D6 chance aos outros de conhecê-los, Apresente-se. Entrviste-oso

Mantenha-se atento. Não se alheie do grupo preparando sua
INTERVENÇÃO, Espere tranquilamente sua vez de falar. Quan
do a bola vier,

chute... OUÇA,

Olhe para quem falas

5. Não fale baixinho com o colega ao lado. É uma agressão -,
ao grupo. Podem pensar que critica algum membro do grupoo
Fale alto,

dirigindo-se a todos.

Ao intervir,

O grupo é seu Feedback,

refira-se sempre,a alguma afirmação anterior

mesmo que seja para discordar, Comprometa-se a ENCADEAR
a discussão,

Não

dê

saltos

de

cangurt.

Opere

em conjunto,

7. Sempre que fizer uma afirmação, conclua seu pensamento com um PORQUÊ: se naq souber dizer o,PORQUÊ, sua afirma-

2

tiva é mera intuição. Não é operação, Explique-se.
Não menospreze as afirmações que lHe parecem insignificantes,

principalmente se emitidas por tímidos. Quem en-

trou no time deve jogar mesmo sem saber, Receba a bola,

9. Uma discussão é um OPERAÇÃO MENTAL EM CONJUNTO (Copperação):

quando alguém falar você continua com expressões -

como: portanto,

consequentemente,

dai,

6%0.

(Conjunções)

10% Não diga; NÃO CONCORDO, Discorde sem dizer que está dis002688004 Todos perceberão sua discordância, Expressões
assim criam barreiras intranponíiveiso» E emocionamo
1115

Quando alguém disser algo que você concorde, faça algumsinal de concordância. A concordância cria coesão e faz

o grupo progredir. A concordância é um elogios»
125 Como técnica didática, muitas vezes,

discorde sê para as

cender a discussão. Proponha a afirmação contrária. DÚVI

DA METÓDICA: duvide de tudo, Exija provas.

72
13.

Seja

esportivo

e

Seminário Hadrachã 198]

espitituoso

(não

sc trata

de contar ane

dotas;) Todod indivíduo inteligente sabe rir. A mediocri
4

dade 6 compenetrada e formal. O riso leva à compreensão.

146 Abandone as frases feitas e os provérbios.Seja corajosamente criativo. Desconfie dos dogmas e do Bom senso. Rom
pa o SUPEREGO (condicionamentos). Vse a tempestade cerebral.

15e Não respeite as tatuagens sociológicas (títulos): no gru
po todos

16

são

equivalentes,

embora

diferentes.

só respei-,

te quem o respeitar: RECIPROCIDADE Condição deliberativas
Não
mano

se
e

envergonhe

de rer

suas 14

Afetividade

entusiasta.

Transmita calor hu-

Um homem sem calor humano

é um robos

a enérgética da ação.

17 À lógica sem amor é implacável. O amor sem lógica é senti
mentalismo. É preciso amorizar a lógica e logiçizar o an
more Um homem inteligente ama inteligentementes

18. Não crie barreiras psicológicas contra ideais. Proçure a
modificar o grupo,

e se deixe modificar pelo grupos. Acom

panhe sua geração.
19 só pode haver diálogo de você aceitar  וprovisóriamenteos pontos de vista dos outros,

O contrário é monólogo pa

ralelo. Jogue o jogo do outros

204 O hemem não tem

é

roramas, tem OBJETIVOS. Os animais é que

nascem programados. Não ser programado é ser capaz. de fa

214

224

zer rodeios finteligência). Reexâmine seus valores.

O homem primitivo é deslumbrado e mágico. O homem práti-

co & intuitivo e perspicaz. O, homem maduro é crítivo
e
criativo(Consciência crítica), O homem isolado é mágicos
O intuitivo e o egoísta não se adaptam ao grupo pois são
incapazes de colocar-se no ponto de vista do outros Um -

grupo é uma operação mental. O grupo descehtra as intuições.

23. Só a mente humana é capagide antecipar, no pensamento, sua açãos, Antecipar a ação & planejar.

Só o homem plane-

jae Planejar é uma atividade superior da inteligências
2% o Diante das dificuldades, faça como aconselha Dscartes

1]

“Divida mas a divisão pode destruir a estrutura do todos.

255 A consciência crítica resulta de introjeção das críticas
que são aceitas. Exija.de seus amigos que o critiquem sem

piedade:

grupo-análise, A lógica 5 fenomeno social.
4

LEIA E RELIA ESTAS REGRAS DURANTE O SEMINÁRIO. QUANDO FOR FA
ZER GRUPO-ANÁLISE REFIRA-SE SEMPRE A ESTAS REGRAS; SE VOCÊ A
PRENDER ESTA "GRAMÁTICA" MELHORÁ MUITO SUA PARTIÇIPAÇÃO, MES

MO QUE NÃO TENHA ENTENDIDO BEM O SENTIDO DO CHUGs,
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73
FLUXOGRAMA DIÁRIO -* PARTE GERAL
,

ETAPAS DIÁ-" 1. Citação das regras adotadas para O grupos
RIAS DO GRU
25 AULINHA COLETIVA: Cada participante dã uma aulinha de umPO

min uto para o grupo avaliar seu nível cultural e seu in
teresse pela parte teóricas

25 O orientador coloca-se à disposição dos çhaverim para es-

ão

clarecimento de dúvidas do dia anterioro
Desempenho do papel de cada participante a fim de que tod
dos os membros do grupo lhe atribuam uma nota de O a 10,

Do SOC IOGRAMA DO DIA,

65 TESTAGEM,
7. Recolhimento das N OTAS DADAS pelo desempenho do papel e
"aulinha',

pela

Todas as atividades dos

chaverim são ava

liadas pelo grupo com notas de O a 10,

8.

Preparação pelo orientador do trabalho a ser desenvolvyidn
em casa

e no dia

seguinte,

Os chverim devem habituar-se a seguir as etapas do fluxo-

-RESSUPOSTOS
GERAIS DO
cHUG

grama sem a intervenção do animadór. Um bom time não prê
cisa de juiz... O juiz é o programador,
25 Se o animador chegar atrasadoao chug os chaverim deverão
tomar a, iniciativa de proceder aos trabalhos independentemente, Demonstrar AUTONOMIA, .

2.

Os chaverim que chegarem atrasados deverão pagar uma MUL
TA aos demais chaverim.

O mesmo ccorrora se saírem antes

da hora. As multas servirão para melhorar o LANCHE,
Os participantes

comprometem-se co inscrever no curso

a

cumprir as tarefas propostas e a deserpenhar rigorosamen

te sua PAPEL no grupão.
O participante compromete-se a ler as zpostilas e os textos em casa e a contribuir para que tcdos aprendam atray

vês de sua participação o conteúdo das mesmas.
Não pode haver ouvintes

ORIENTAÇÃO
FAIA 0
PROGRAMADOR
DO CHUG
seitura
“fa
Diaria

ou platéia:

todos

entram no jogo-

O chug está planejado como um JOGO que todos concordam em
jogar

em conjuntos.

À

Os próprios ,chaverim dão o chug: nisto consiste o novo mê
todo prostos

Se não se criar um clima de disponibilidade e de seriedad
de

não funcionará o chuge

A parte teórica go chug estã no desempenho do Papel e
AULINHA COLETIVAS

na

74
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5e À técnica básica &o chug é o GRUPO-ANÁLISE; Precisa ser a
, utentica e sinceras

6. O grupo deve ser rigoroso com seus membros; .asfalhasde. um prejudicam a todosa
75
,

68 alguém tiver que faltar,

design, outro para desempenhar

O seu PAPEL,

8. Alguém procure sempre suprir as falhas dos companheiros

SOLIDARIEDADE GRUPAL»

::

9. Quando alguém falhar, ogrupo todo deve considerar-se cul.

pados

espírito de equipes

Todod devem estar perfeitamente informados do fluxograma
déb dia: Planejamento.
Todos devem estar inteirados das tarefas marcadas para

o

dia seguintes
À parte teórica do chus será dada pelos chaverim através-

da "aulinha coletiva",
O PAPEL de cada um tem uma parte importante da Dinâmica do grupos.
O grupo deve manifestar seu desagrado através das notas e
na grupo-análise.
O grupo deve fazer pressão

sobre os membros para que tra-

balhem com vigor,
O grupo deve evitar o mais possivel recorrer ao Orientador
Ganhar Autonomias
Nos textos você encontra todo o material teórico necessário ao chug. LER SERIAMENTE,
Na grupo-analílis

ser

extremamente

sincero.

Do cantrário

o chug é uma farsa apenasse
O partivpante está no grupo pera melhorar seu gelacionamento com os demais.
20,
,

O rlacionamento não se faz com o Orientador mas sim com é
Os companheiros do chugs

21. A discussão visa desenvolver o pensamento operatório: dis
cutir com entusiasmo,
22. Quem não participa prejudica o grupo, Os tímidos se esfor
cem para participar.
2%. Os dominadores tiram as chances dos tímidos, Controlem-se
, Deem chances aos outros.

24, Ninguém procure ser sabido: pelo contrário, pergunte tudo

“como de não soubesse,
25 O chug exige que cada um
-semsuceptibilidades,

se comporte sem formailsmos e e

75
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26. O papel do animador (orientador) é criticar
feitos: não se magoar com' isto,

e revelar de

27. Não olhe o orientador quando estiver analisando ou dando
sua aulihhas,

28, Quando alguém estiver falando, preste atenção (ele pode zangar-se com vocêê,

24 Quando tiver objeções , contra idéias do orientador use
a
aulinha para replicar.

0
1
32.

Tomo nota dos endereços dos colegas

leso

e comunique-se com e

À

Traga um caderno para tomar apontamentos. Anote
tudo que
achar convenientes
.
Faça o máximode confissões pessoais sobre voce
mesmos as
sim será estimados

53. Não seja prolixo: Diga o que deseja com rapidez e incisá|

34.

vamente,

Sintéticos.

Não use NARIZ DE CERA quando for participar: entre direta

mente nos assuntos,

35 Não diga EU ACHO: não se descupe - arrisque-se a errar, -

36

Tenha coragem de errar!
Nunca mostre dúvidase Afirme incisivamente
mesmo que possa
estar errado,

Aceite que os demais corrigam seus erros:
veio fazer o

38.

para isto você

cursos

Peça ags colegas que sejam drásticos na crític
a que fazem
A

₪8

algugas

observações

muito
importantes

VOCÊ VEIO AO CURSO PARA APERFEIÇOAR-SE E NÃO
PARA MOSTRAR
05 502100  מסס6 0 " "גל.41

VOCÊ NÃO É OB RIGADO A FAZER PARTE DO GRUPO.
SENDO ASSIM, SE
NÃO CONSEGUE COLABDRAR E CONSTRUIR, MELHOR SERIA
RETIRAR-SE,

SE TODOS DESEMPENHAREM SEUS PAPÉIS A CHEFIA SERÁ INUTIL, A CHEFIA REAPARECE SEMPRE QUE ALGUÉM FALHA OU DESOBEDECE ÀS DP”
GRAS DO JOGO,
QUEM NÃO TEM PAPEL É MARGINAL,
|
ESTE SEMINÁRIO DEPENDERÁ DE SUA DEDICAÇÃO E ESFÓRÇO;, ABNDO
NE
SUA ROTINA E MERGULHE DE CORPO E ALMA NAS ATIVIDADES,
VOCÊ .
NÃO SE ARREPENDERÁ. NA PRÔXIMA. SEMANA VOLTARÁ À SUA
ROTINA 4
HÁ MUITO TEMPO PARA AS TAREFAS.

76
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INSTRUÇÕES QUE O PLANEJADOR DEVE DAR AO GRUPO
Como se preparar para o dia seguintes
a

-

.

.

e

Se voce nao se preparar para o dia seguinteem casa estara
:

:

.

7

:

prejudicando os companheiros e mostrará que não se inserúú
no "Espírito do Grupo!!.

OBSERVAÇÕES

Inserir.-se é participar do jogo,

Trabalho Individual
io A idéia é intensificar de tal modo o cugsoq que os part

ticipantes se entregarem totalmente a ele. O chaver de
ve fazer uma pausa em sua rotina, É como mergulhr em u
“

ma piscina: nao é um chuveito.

25 A experiência nos mostra quanto é mais produtiva a ing
tendidade comparada com a extensão

(frouxidao), Numa s

semana você pode fazer um curso equivalente a um ano leti
vo universitário.
3a O chug é um treinamento e no treino a intensidade não
pode sor

substituida pela quantidede. A pura informas

ção ontelcctual não cria novos habitos de comportamento.

Nao pense em aula mas em tempo-

ho Espaçando demasiadamente as sessoes de treinamento, o
nível alcançado em um periodo pode perder-se totalmeng
te antes de iniciar-se o periodo seguintes

55 As tarefas representam o trabclho individual para o

qual o curso é o trabalho de grupo. O orientador não “ave passar o trabatho de equipe pera casac,0 trabalho
de equipe deve ser supervisionado em slasses

Ninguém -

deve participar de um grupo sem preparar-se antess

As falhas no trabalho individual saoanalisadas como

-

prejuízos para o grupo e não como falta de cumprimento
dos

deveres,

Q chaver prestaré

ao orientador.

contas

ao grupo

e não

-

O grupo julga as falhas individuais.Seu

dever é para com o grupo- COOPERAÇÍO,
75 As fichas visam fornecer categorias de análise para sistematizaçãoda observação cspontônea.

Sem categorias

não é possível analisar, comc não se mede algo sem uma
medida qualquer, Estude minuciosamente as fichas de ob
es

servação.

&

x

.

O chug e um treino ce gtupo-analises

“2
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e não pelo o8. Todo o trabalho será avaliado pelo grupo
rientador.

|

re com
O trabalho individual serã visto semp

cia se a a
mo uma colaboraçãoao grúpoe Não tem importân

[

o prin
valiação é feita atraves de notas ou conceitose

estímulo ou pres
cipal é que a avaliação funcione como

0 Isto
são feita pelo grupo a que 0 801010

|

é

| o que se chama NIVELAMENTO DO GRUPO,

|

é estabelecer as regras
9. O primeúro cuidado do animador

o aprender
do jogo (heteronomia) que valerão até o grup
a estabelecer suas próprias regras

|

(autonomia). No fim

de ae
do chug o grupo deve ter ficado autônomo. .É hora

|
|
|
|
|

|

|

|

|

|

is

|]

Todo jogo &
cabar com o puro espontanei smo pedagógico.
sua espontaneidade.
tem regras sem que o jogador perca
funcionale Os grup
A regra só é ma se for absurda, anti
(regras impostas)
pos imaturos iniciam pela heteronomia

oradas pelo
até atingir sus autonoamia ( regras elab

-

próprio grupo).

SER AUTONOMO
FALTA DE REGRAS NÃO É LIBERDADE É ANARQUIA.

CONHE
€ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DAS REGRAS DO JOGO» VOCÊ

CE JOGO SEM REGRAS?

S COMPROMETEM- SE
PARA DAR PARTIDA AO JOGO OS PARTICIPANTE
ORIENTADOR: AO
A ACEITARAS REGRAS DO JOGO IMPOSTAS PELO,
LONGO DO CHUG IRÃO PROPONDO MODIFICAÇÕES «

78
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COM SE PREPA RAR PARA O DIA SEGUIN TE
Sem prévia preparação individual,
prejudicado no grupo,

seu rendimento ficará -

acarretando prejuizo para todosePre

pare-se pois para não atrapalhar o chug. Não traga descul

pas (racionalizações). Faça o máximo que puder, Seja 1
com o grupos,

1. TAREFAS

DIÁRIAS PA

RA TODOS:

&eo Executar o "papel!" que lhe coube no grupo, Pedir cola-

, boração aos colegas.

b.

Prepara

sua

.
"aulinha"

Pp vor

.

escrito,

4

Voce tem

.

que resumir

-.

num minuto:

,

(referentes ao curso), Recursos visuais. Procure ilustrar as teorias e ocorrências com cartazes,

seja SINTÉTICO, PROCURE EXPLICAÇÕES NOS TEXTOS,
ce Trazer contribuições para o "quadro mural" e o jornal

de Estudar as fichas para usá-las na grupo-análise,

Se Efetuar asleituras indicadas,

.

,

fo Preparar as discussões para o dia seguintes
LER DIARIAMENTE O FLUXOGRAMA

Para inteirar-se previamente das atividades do dia. seguin
te,

Se tiver surpresas,

mostra que não se preparou...

- Cuide do material que lhe foi emprestado e devolva-o em
bom estados,
.
4
- Anote o que julgar
necessário para

seu uso pessoal.

O CHUG VISA MOSTRAR QUE UM GRUPO MADURO NÃO PRECISA DE ORIENTADOR PARA CRESCER4 SE CADA MEMBRO DESEMPENHAR SEU PA
PEL, O GRUPO SE TORNA AUTÔNOMO,
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Técnicas de Dinamica de Grupo
Apresentaremos aqui alguns pequenos exemplos de têc
nicas usadas para grupos .em fase de conhecimento.

1 Apresentação

Objetivos:a) começar a integração do grupo, partindo de algo fundamen
tal: conhecer-se mutuamente iniciando a relação interpes
508[ .

b)

romper o gelo desde o princípio a fim de desfazer tenso
es.

c)

demonstrar que nenhum membro do grupo pode passar desper
cebido.

d) dar uma primeira idéia dos valores pessoais dos membros
participantes.
Tamanho

vinte a tíinta pessoas.

do Grupo
Tempo

Exigido

quarenta e cinco minutos, aproximadamente.

Ambiente

uma sala bastante grande com cadeiras para acomodar todos

Físico

os participantes.

Processo

o animador inicia explicando que o exercício que sera rea

lizado exige que todos se sintam à vontade. Isto obriga a
que todos saibam QUEM & QUEM. Não se chegara a um conheci
mento grupal, a não ser conhecendo-se os indivíduos. Isto
ê possivel

conseguir de varias maneiras.

O qeu se pretende

ê a apresentação a dois. Para isso:

I o animador solicita que os membros participantes formem
subgrupos a dois, preferencialmente com parceiros desconhé
cidos
II durante uns seis a sete minutos, cada subgrupo se entre

vistara

III voltando ao grupo único, cada membro devera apresentar

o colega entrevistado

IV nenhum poderã fazer sua própria apresentação

+ cada membro participante deve permanecer atento e verifi
car se sua apresentação feita pelo colega é correta e cor
responde aos dados fornecidos
VI a seguir, o animador pede aos participantes que se mani
 ברזיל- דרור הבונים
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festem sobre a apresentação feita pelo colega e sobre o

valor do exercício.
2 Exercício do par e impar

Objetivo:

criar laços de amizade e de compromissos mútuos.
b) permitir, atraves da comunicação verbal, uma abertura

a)

pessoal maior.

c) permitir que todos possam escutar e falar a seu tempo.
Tamanho

maximo de 16 pessoas

do Grupo
Tempo
Exigido
Ambiente:

Físico
Processo:

uma hora aproximadamente
uma sala com cadeiras para todos os participantes
o animador farã uma breve exposição, dizendo que existe 4
ma verdadéira ausência na sociedade atual de uma comunica
ção interpessoal em nossas relações grupais ordinãrias. O
homem atual

vive muito isolado.Usamos muito mais mecanis |

de defesa,

mos

procurando fechar-nos,

em vez

de abrir-nos

para uma comunicação verdadeiramente existencial.

E através deste exercício que se pretende uam abertura ma
ior.
I

Para

forma

isso,

o animador:

um círculo,

enumerando os

membros

participantes,

resultando desta forma indivíduos com numeros pares e ou |

tros mpares
II

a

seguir,

o animador,

dando

início

ao exercício,

pedira

que seja começado pelos pares. Cada membro par ira falar
de si ao grupo, dizendo quem &, como ve os outros elemen |
tos do grupo, o que busca na vida, algumas vivências pes .
soais, etc...E permitido aos membros pares formular perguntas esclarecedoras. Não sera permitido o debate.
III

prossegue-se O exercício,

falando,

desta

vez,

Os mem.

bros impares

IV depois que todos se manifestaram, a animador formarã
dois subgrupos: pares e ímpares
V os dois subgrupos se reúnem para analisar O comportamen

se
to e atitudes dos membros do outro subgrupo. Examinam
a comunicação lhes parecia sincera ou não, se tiveram di.
ficuldade ou facilidade de comunicação, etc...Podem, inclu
 ברזיל- דרור הבונים
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na
tas para serem formuladas
sive, preparar algumas pergun

|

reunião do grupo maior.

|

mai
todos retornam 0 círculo
VI apôs oito a dez minutos,
suas observações e formule
or para que cada grupo relate

|

suas perguntas

O pedido de depoimentos à
VII o exercício finaliza-se com
ção.
cerca do trabalho e uma avalia
3 Aulinha
Objetivo

:

a capacidade de improvisação.
desenvolver nos participantes

Tamanho

:

s
vinte e cinco à trinta pessoa

-

trinta e cinco minutos,

:

ados quantos forem os inte
tantos temas previamente prepar
grantes do grupo.

:

uma sala ampla

:

po tem dificuldade de expres
a aulinha & dada quando o gru

síntese, clareza e de avaliação.

do Grupo
Tempo

Exigido
Material
Utilizado
Ambiente

Físico

|

Processo

são,

e

inibido

e

aproximadamente

prolixo.

Para

isso,

o animador:

o tema sobre o qual devera
I entrega a cada participante
s ou tres minutos.
expor suas idéias durante doi
or ou posterior dara uma no
II o membro participante anteri
que sera comunicada ao grupo
ta ou conceito ao expositor,

no final

do exercício

deverão dar seu depoimento
III no final da aulinha todos
sobre a experiência.

|

4 Comunicação Não Verbal

sente inde
maneiras de expressar o que
Objetivos: a) aprender novas

|

pendente do vocabulário

com autenticidade, usando sim
b) expressar os sentimentos

bolismos não verbais

|
|

bais que emitimos inconsciente
c) enfatizar aspetos não ver

|

mente.

!

|

Material

: música suave

Processo

:

ipante, de pe e de costas,
I Queda de Confiança: um partic
se cair de costas e e se
com os braços estendidos, deixa-
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gurado pelo colega. A seguir trocam-se as posições.
II Caminhada de Confiança:

um participante, com os olhos

vendados. & conduzido pelo colega, por cima de obstâculos
Segue-se a troca de posições.
III Corrida de Confiança:

fora da sala.

Um participante

é conduzido pelo colega, com os olhos vendados, numa corri

da veloz. Segue-se a troca de posições.
4 Encerramento

Abaixo ha varias ideias que podem servir de encerramento
num processo de treinamento de relações humanas.
1

TORNAR-SE

:

distribui-se para todos os participantes u

ma folha em branco e lapis, solicitando que escrevam seus
primeiros

sa.

nomes,

Em seguida,

bem em cima,

com grandes

letras

de

impren

pede-se que completem a seguinte frase:

Estou me tornando uma pessoa que

é

..." A seguir cada um pas

sara sua folha para o vizinho da direita, para que cada um
possa ler em silêncio as
2 NEBULANDO

:

respostas de todos.

o grupo se forma em circulo, com os braços

ao redor dos ombros. O exercício começa, balançando-se to
ods para frente e para tras,

procurando o contato com os

olhos.
3 ARREPENDIMENTO

:

solicita-se aos membros participantes

que se imaginem no momento da partida, entrando no carro
partindo, olhando para tras,

pelo espelho do carro, como

um Ultimo adeus ao lugar de partida.

Procurem imaginar do

que se arrependerão por não haverem dito antes da partida
Comecem a seguir a dizer o que deixaram de dizer.
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MOTIVAÇÃO
Partindo-se do princípio de que nenhuma pessoa, seja
qual

for a sua idade ou tamanho, pode ser obrigada a prender o que se

ja se não for esta a sua vontade expressa ou inconsciente, estudare|
mos a problema da motivação do chanich para o aprendizado dentro da

Tnuã.
MOTIVAÇÃO EMOCIONAL( COGNITIVA )
Motivação

emocional

refere-se à

criação no

chanich

de um determinado estado de ânimo. Em algumas ocasiões, queremos que
os chanichim estejam alegres e ligeiros,
tiulim ou

festejamos

algo.

ja serio e comportado,

Em outras

por exemplo quando samos

ocasiões,

a

queremos que ele este

por exemplo, quando falamos em Iom HaZicaron.

Existe um terceiro tipo de peulot nas quais queremos um estado de ani
mo neutro que não interfira no tema central
xemplos

deste

tipo

podem ser as

que estamos tratando. E

peulot em que

tratamos

de efetuar a

analise objetiva ou quando transmitimos alguma informação.
Certamente,

podemos

dizer que o estado de ânimo &

re

sultado do tema que estamos tratando. Sem duvida, o madrich tem, mui
tas vezes, que preparar o ambiente para poder expor um determinado
tema.

Para conseguir isto, o madrich deve prestar atenção a situação

dos chanichim antes da peula e inclusive preparar o cheder e as ativi
dades que realiza antes da peula de forma que sejam coerentes com o

tema. Obviamente serã mutio difícil falar sobre pogroms na Rússia de
pois de um jogo de futebol, quando os chanichim chegam rindo e trans
pirando na peula.

Neste caso, o madrich deve procurar que haja um am

biente especial em todo o centro ou então realizar a peulã em um

Tu

gar apropriado que imponha por si mesmo um determinado respeito.
Outra forma

de motivar &

chanichim o cheder para a peula:
nas

paredes,

da, etc...

uma frase central,

preparar juntamente com os

cheder iluminado por velas, fotos
uma

parte de

uma

reza, música

apropria

E importante a participação dos chanichim pois durante

a

preparação surgem perguntas relacionadas com o tema e, alem disso, o
chanich tem oportunidade de expressar sentimentos relacionados por
meio da criação. Mesmo sendo importantes
ciais, grande parte da motivação emocional

todos esses efeitos artifi
relacionada ao tema depen

derã de como o chanich vê o madrich nestes momentos. Se 0 madrich es
ta preocupado com questões tecnicas, em chamar aatenção dos chanichim
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o chanich encontrara muito menos no tema do que se vir o madrich eeal
mente imbuído no tem:, comentando as fotografias ou trocando opini.
des a respeito da frase central.

O comportamento do madrich tambêm & importante e cen
tral

quando buscamos

animo alegre.

realizar e conduzir os chanichim a um estado de

Quando o madrich canta com prazer,

isto contagia o cha

nich; mas, quando o madrich canta e ao mesmo tempo diz a um chanich
que se sente e a outro que pare de falar, os chanichim perderão a ale

gria em cantar pois aquilo tera se transformado em uma obrigação e
não mais em um prazer.
madrich

em sair a

Da mesma forma, o chanich capta a alegria do

um tiul

ou

em

participar de

um jogo.

Também neste caso de emoção positiva existem metodos
artificiais que ajudam a criar um determinado estado de espírito,

por

exemplo,

de

muita

luz,

cores

vivas,

música

alegre,

caricaturas,

tons

voz altos e acelerados, etc...

Quarido buscamos um estado de espírito neutro, deve.
mos atuar de forma radicalmente diferente.

Se nestes casos anteriores

tentamos despertar e aumentar emoções, neste caso devemos apaga-las
e a maneira de faze-lo nao é de nenhuma forma dizer aos chanichim que
deixem de rir ou que deixem de pensar em algo que os molesta. A tec.
nica deve ser do tipo

'caratasis!

- deixar os chanichim expressarem

suas opiniões e emoções - até que, pouco a pouco, eles mesmos se vao
apagando e o madrich começa a buscar outros campos de interesses.

A

palestra informal, aquela em que o madrich escuta o que ocorreu duran
te o futebol, e o melhor metodo de acalmá-los emocionalmente.

Existe

um perigo neste tipo de atividade que & o poder de distrair demais os
chanichim fazendo-os pensar sobre um determinado problema e isto pode
levar aos conhecidos

'jogos da verdade!

que são por demais consecuti

vos.
Apesar deste tipo de atividade ser importante para
o chanich e seu idesenvolvimento e sua relação com a kvutza e com o

madrich este deve procurar realiza-las fora do marco de peula, bus
cando educar os chanichim a sair um pouco de si mesmos e a ocupar-se
de questões exteriores aos problemas que osmolestam. O egocentrismo

é um dos fenomenos característicos da puberdade e da adolescência e
consiste no fato do chanich preocupar-se em demasiado com si

proprio

e seus problemas pessoais e perde interesse em questoes estranhas a

si mesmo. A liberação do egocentrismo & ocupar-se de questões exterio
res sem esquecer-se de si mesmo e seus prórpios problemas.

E um fator
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central

da maturação. O madrich pode e deve ajudar o chanich a encon

trar o equilíbrio apropriado entre a tendência para a introspecção e
o egocentrismo e a tendência de entregar-se a algum tema esquecendose totalmente de si mesmo.

Obviamente, o madrich,

por estar na adoles

cência, tem que enfrentar ele mesmo este problema e & por isto que
deve ser sensível

aos dois perigos.
A motivação cognitiva se refere a despertar a curio

sidade do chanich, de seu interesse.

Convêm que diferenciemos entre

dois tipos de motivação cognitiva:
l-quando buscamos resolver a contradição existente
entre dois ou mais conhecimentos existentes sem modificar o esquema
cognitivo.

|
2-quando buscamos criar uma ponte cognitiva entre o

que conhecemos e um estímulo novo.
O primeiro tipo se refere ao que Piaget chama de "ה
ssimilação".

Um exemplo seria a adivinhação, quando nosdão uma descri

ção e nos tentamos dizer a que objeto se refere. Neste caso, o objeto
'& conhecido e a definição tambêm. O nosso trabalho & adequar um ao
outro. Outro exemplo um pouco mais elevado é quando depois de incul.
car ao chanich um determinado esquema ideológico ou de valores, nos
lhe colocamos numa situação e pedimos que a analise sob a base de tal
esquema.
O segundo tipo corresponde ao que Piaget chama de

"Acomodação" e consiste na transformação do esquema existente de tal
maneira que seja capaz de abarcar um determinado estímulo novo.

Por

exemplo, quando damos ao chanich uma informação a respeito de algum
tema conhecido;

a informação nova não pode ser totalmente nova pois,

senão, o chanich não podera

'acomodar'

mas somente de uma forma paulatina.
mos marxistas

antes

de

analisarmos

seu esquema de forma drastica

Não podemos começar a ensinar ter
em nossos

termos

determinado

pro

blema.
Nos dois processos, a motivação cognitiva consiste

no desejo de cancelar a diferença existente entre o estímulo novo e
o esquema cognitivo.

Na assimilação, o estimulo novo & integraco sem maio
res problemas e na acomodação ha necessidade de transformar um pouco
o esquema cognitivo.

Em ambos os casos, a motivação depende de dois

fatores:

a) a distância entre o estímulo e o esquema. Existe
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uma distancia ideal

que desperta interesse no chanich. Quando a dis.

h a.
tância É menor, o chanich se aborrece e quando é maior, o chanic

as cognitivos.
bandona o tema por estar demasiado longe de seus esquem

O grau
Obviamente não hã umã receita para saber que distância é ótima.
him
de novidade ideal varia segundo a idade e experiência dos chanic
e segundo a complicação do tema.
de novidade & conhecendo os

0 único meio de saber o grau ideal

chanichim,

seus

interesses,

sua capacida

m o in.
de e estando atento ao longo da peulã aos símbolos que indica

dades que
teresse do chanich. Podemos dizer que esta é uma das habili
o madrich aprende com o tempo.

b) o segundo fator & o impacto do estímulo novo. Um

para conhe |
estímulo com impacto forte despertara uma alta motivação
pouco impac
cê-lo e entendê-lo. Por outro Tado, um estímulo novo com

to não criarã motivação cognitiva, ou a criara muito

fraca e efême.

o es
O impacto depende principalmente da forma como apresentamos
s contar
tímulo: podemos falarf aos chanichim sobre a pobreza , podemo
favela
lhes um conto a respeito da pobeeza ou podemos Jevã-los a uma
ra.

nos
sendo o impacto em cada caso diferente, tanto maior quanto mais
podemos
aproximamos da realidade. Inclusive dentro de uma conversa
forma de
aumentar nosso impacto atraves da variação do tom de voz, a
s co
apresentarmos um argumento ou os desenhos que trazaemos. Podemo
porque
meçar uma palestra com uma frase tal como: a escravidão existe
imediatamen
existem homens que querem ser escravos. À frase desperta
a escutar a
te uma reação de rechaço e de dúvida e estamos motivados

a nos
explicação da frase ou seja as frases seguintes. Esta desperta
mos 8
sa motivação cognitiva. A motivação serã despertada se chegar
O fa
peulã com um esquema e no decorrer da peulã o vamos preenchendo.
him
to de haver um esquema que deve ainda ser completado leva os chanic

a interessar-se por saber ao que se refere. Reação semelhante se ob
têm quando o madrich chega à peulã com gráficos coloridos. Quanto mais

cla
complicados forem os gráficos, mais interessante serão, dentro, &
de
ro, do limite em que o chanich sente a possibilidade real de enten
n
los, mesmo sem a ájuda do madrich). O impacto de um estímulo & influe
ade
ciado também pelas expectativas do chanich, por sua fome ou sacied

por estímulos.

Motivação extrínseca & aquela que é despertada no

chanich sem relação direta com o tema que se vai tratar. Por exemplo,
se o chanich chega 80 cheder da kvutzã e ve o cheder decorado com fai
xas de papel colorido nas paredes, isto lhe despertarã curiosidade e
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estarã

atento quando o madrich começar a falar.

A vantagem deste ti

po de motivação & que se impõe na mente do chanich e o obrigarã a es
cutar o madrich com o intuito de resolver sua duvida.

Se uma vez que

o madrich começou à falar este conseguir passar a atenção das tiras
de papel

para o tema de que esta tratando, podera dispor de 30-45 mi

nutos de atenção. Conseguir isto não é muito dificil se o tema tem
impacto e a distância entre o novo tema e o conhecido & Otima. O ris
co deste tipo de motivação & que o madrich não consiga passar a aten
ção ao tema.
Vale a pena esclarecer que este é sô um meio de mo.

tivação e que de forma alguma salvara o madrich do fracasso se este
não preparar a peula de forma adequada ou se a transmitir de forma
monótona, confusa ou interrompida

( com constantes chamadas de aten.

680 /.
A motivação extrínseca pode ser cognitiva, como no
caso das tiras de papel, ou se o madrich traz algo consigo que os cha
nichim esperam que se relacionarã com a peula. Também pode ser emocio

nal e isto se refere a todos os métodos artificiais: luz, cores, musi
ca, etc... que despertam um estado de espírito sem relação direta com
o tema.

A motivação intrínseca é aquela que 0 madrich deve
buscar sempre e consiste no verdadeiro interesse pelo tema que se es

tã tratando ou o estado de espírito verdadeiro relacionado com a peu
lã.

Este tipo de motivação é mais elaborada e exige mais tempo para

consegui-lo.

A visita a uma fabrica desperta o interesse para se fa.

lar em alienação, um bom conto é motivação ideal para se discutir so
bre valores. Preparando um bom audio-visual, conhecemos a vida do ju
deu religioso. Atraves de uma enquete descobrimos a força da propagan
da, lendo Meguilat Esther, compreendemos o sentido de Purim, etc...

Para conseguir a motivação intrínseca & necessario
pensar e imaginar a peula. Também & necessario interesse pelo tema.
Se ao madrich não interessa o que tem que transmitir, não ha muita
possibilidade de despertar o interesse do chanich.

O madrich que con

segue educar & aquele que tem o que transmitir e quer transmití-lo
buscando os melhores meios para tal.
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Atitudes que facilitam ou dificultam a
6 0 ₪. א: 11 0
A autonomia 6 8

capacidade de construir em conjunto

as regras do jogo.
l.Jamais de a impressão de que derrotou um dos participantes

do grupo; ele jamais perdoarã uma derrota em público. Você não veio
vencer, veio COOPERAR.
2.Não use expressões como:

isto & Obvio, você não entendeu,

Lembre-se: você & que tem obrigação de ser claro. Naô agrida o gru
po.

Diga:

não consegui

ser claro.

3.Se você & tímido, nao cuide de você mesmo; cuide de outro
timido. Timidez & excesso de preocupação com você mesmo.

Esqueça

você. Objetive-se.
4.Todos são responsáveis pelo exito do grupo. Não procure car
regar o grupo nas cóstas.
perar.

Não seja paternalista.

Leve cada um a coo

Exija do grupo.

5.0 dominador desculpa-se da Dominação, alegando que ninguem
queria trabalhar. O tímido desculpa-se dizendo que o dominador não
deixava ninguem trabalhar.

Eles se completam.

6.0s imaturos buscam um chefe para dirigir sua atividade.
maduros propõem regras de cooperação.

Não obedeça, COOPERE.

Os

Você

& pessoa unica no mundo. O grupo precisa de você. Ninguém tem sua
experiência, so você.
7.Reinvindique seu lugar no grupo. SO & livre quem conquista
seu lugar no grupo. Participar & ser autônomo. Não espere que o con
videm a participar.
8.A PROLIXIDADE é sinal

de confusão mental.

Quem sabe com cla

reza, verbaliza com brevidade. Ser prolixo e dizer pouco com muitas
palavras.

Ser sinteêtico & sinal

de clareza.

9.Ha duas formas de comprometer-se:

falar de mais e falar de

menos. Escolha criteriosamente a medida de seu engajamento. Seu si
lêncio pode ser eloquente.
10.Construir uma solução ou teoria nova é fazer a humanidade ca

minhar. A discussão & a tarefa mais grave da humanidade. As teorias
e que fazem o mundo caminhar.
J1.A participação gera a responsabilidade.

Se você não se sentir

responsável, você não é deste grupo. Todo homem livre & responsável
Ser responsável & desempenhar um papel.
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12.Divida a discussão em dois períodos: no primeiro vale a es
No segundo o- planejamento e a logica.
13.Experimente 56 o grupo jã tem maturidade para funcionar sem
coordenador; sô um bando precisa de um chefe. Se todos coordenarem

pontaneidade.

o chefe se tornara inutil: AUTONOMIA.

14.Se a reunião vai mal, proponha uma parada para examinar o que
esta impedindo a produtividade do grupo. Não deixe para criticar de

pois da reunião. Seja leal e autêntico.

15.Quando alguêm fizer uma afirmação sem prova, crive-o de per

guntas operatôrias:

por que, quando, onde, para que, etc... sÃS per.

guntas produzem uma operação mental.
16.Quem não sabe o assunto & extremamente Util para o grupo:faz
perguntas. Todo grupo deveria ter alguém que não entendesse do tema
tratado...Talvez seja ele o criativo...
17.Quando a discussão estiver muito tedrica, pergunte se hã al
gum fato que comprove as afirmativas. Fatos dão objetividade à dis

cussão. Exiga fatos (metodo indutivo).
18.Aprenda a ser categórico. Não expresse duvidas. Tenha cora |
gem de fazer afirmativas sem restrições, mesmo correndo o risco de

ser refutado. Use estatísticas e provas.

19.0 'eu acho' & hipocrisia: você não esta achando. Esta afir.

mando e luta por sua opinião. As coisas não são verdade porque %0
cê acha. A verdade não & subjetiva(intuição).
20.Quando quiser dizer

'eu acho que', diga

'não posso provar 0

que vou afirmar'. Assimtodos saberão que você não enunciou uma dú
vida e nem uma convicção.
21.Procure elogiar em cada um o que for elogiavel. As pessoas
crescem quando são estimuladas no que tem de positivo. Faça todos
crescerem.

Melhore a imagem do outro.

22.56 estiver muito acima do grupo, em vez de fazer afirmações

faça perguntas e se limite a analisar as afirmações como Socrates
fazia( maieutica = projeção de ideias ).
23.Passe a palavra a todos os membros do grupo. Preocupe-se com
o conjunto. Cada um imagine-se coordenador. Opere e coopere. A dis

cussão & como um jogo de futebol.
24.Se perceber que não compreenderam.certa afirmação, peça ao
expositor para aclarar a. proposição:
lavras usadas:

pergunte o significado das pa

não deixe equívocos.
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Não existe nehhum tratado de psicologia infantil, nem estu

do sobre o processo geral da educação que deixe de enfocar o tema do =
Desde o mais remotos tempos os homens tem tentado entender estemundo da infância, o que tem resultado quasesempre impenetrável, Realjogo,

o que se sabe de certo, nem pode dizer-se que haja

mente não é muito

uma teoria elaborada do jogo com validade universal. Algo escapa ao 8dulto quando este tenta penetrar na

''vida do jogo"

e os mais profundos

encerram parte de verdade mas

estudos concluem hipóteses que sem dúvida

nunca toda a verdade, Apeser de tudo o jogo continua sendo o mundo mãtransformações

que as rápidas

tal ponto,
-

a

praticamente igual a si mesmo através dos séculos,

givo da infância,
.

,

ocorrem em nosscetempo

que

-

.

nao conseguiram afeta-lo tanto como poderia esperar-secs
Nas paginas que se seguem,
e

resumimos algumas das teorias -

.

.

1

mais importantes sobre o tema, de cruciai importancia para quem preci
.

.

-

,

=

.

*

.

:

.

-

:

sa de uma formaçãopedagógica completa,e para quem tem responsabilidade
diretana vida recreativa das crianças

A RECREAÇÃO
ד

5

.

:

-

:

Este termo designa toda a clesse de distarçao fora do tra:
.
:
.
.
.
batho para qualquer idade, As atividades recreativas infantis

incluiremos o jogo comô uma

malmente deniminadas 40808. |! este estudo,
parte de um conceito mais amplo,
.

.

₪.
ge”
são

a recreação.
-

No seu significado mais comum, = recreação se contrapõe ao
trabalho;

dist poder-se-ia concluir

que gosta,

que no recreio cada um faz aquilo

e no trabalho aquilo que não gosta,

Sem dúvida esta concep-

ção perde seu valor quando se trata de um terbalho prazeiroso. À fim d
de evitar a discussão a respeito de se o trabalho prazeiroso é recreação ou não,
mais

que ao

definamos a recreação atendendo a sua finalidade individual
sentir individual

contingente.

uge as pessoas fazem pelo prazer que
sa que a pura atividade,

Desta

forma,

encontra nele,

recreação

5

0

sem outra recompen

não contribuindo a mesma para grnhar a vidaçÃ

determinação de uma coisa como recreação ou trabalho não depende do

-

que foz a pessoa, a razão (finalidade) que fundamenta a ação, Os pes quisadores do desenvolvimento infantil estimam o jogo unânimemente com o vital,

quer dizer,

indispensável para o desenvolvimento do ser

hu

norosO0 ritmo acelerado da vida moderna torna essencial um programa re-

creativo saudável

dão,

para uma
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vida bem equilibrada.

Como

jovem,

como cida

e mais tarde como pai, a personalidade hunmano lograrô maior dig-

nidade,

e uma integração mais integra,

atividade recreativa

se o,programa de vida inclui uma

saudável e construtiva. liesme assim todos os edu-

cadores reconhecem que nao existeum programa orgárico de educação edap
tado para as instituições escolares. Existem alijumos razões devido às
.

.

quais

.

importa

2

.

proporcionar a

.

criança

-

condiçoes adequadas

Se o jogo é vivaz 6 enérgico,

1.

exercício que de nenhuma outra maneira

:

para

4

jogari

um

proporciona 2 criança

ele poderiaconsegutr,

É tao gra

nde a necessidade do jogo entre os humanos que já os antigos 8003010 incluiam em uma

o

gos

lista

dos

instintos.

tâneo"é uma peculiaridade universal da infancia,
associado com o desenvolvimento muscular,
çao,

8

O certo

jogo

o

que

espon-

estreitamento-

e estê

essimila

coordeneção motora,

desassimilação e outras funções vitaise
Ze

ções sociaése
cooperar,

O jogo com outras crianças leva 8 experiências nas rele
Enquanto joga

com os companheiros,

descobre o direito do outro,

a criança aprende a -

e aprende a conduzir-se dentro

do grupo sosgial. À sociabilidade é aprendida com a aprendizagem,
ma forma que o falar,

da

-

que o escrever. 2 7168 do jogo oferece uma ppor-

tunidade teal para o desenvolvinento social.

5% O jogo é n ecessário para 2 saúde mental. Falta-nos pro
vas científicas sobre o

influência

importância

grande

de uma

obtenção

para a

-

cm higiene e desenvolvimento infantil res-

pessoas. lias as autoridades
saltam a

da recreação na vida psíquica das

da

e a

recreação

corsideram indispensável,

equilibrada,

personalidade

ila vida recreativo

o

de

indivíduo tem ocasião de perseguir sem impedimentos suo vocações;

construir seu próprio "eu! livre das rígidas exneriências do mundo que
o rodeias

8.
com as

se

O jogo oferece aos adultos a oportunidade de relacionar

.

crianças

-

e

em pe
₪.

dulto tem o mesmo fim,

9

:

.

iguald de.
צ

Jogando

.

.

criança

juntos a

=

e

o am

.

e o adukto deixa de ser o censor da criança.
4

E

.

.
quando se estabeleceram os pricipios educacio-

E
25 anos,
da

E

de

.
,
+].
.
> o
a
/
Rm
considerou-se importantissima finalidade escolar

a

Desde

cn

tão existe uma acentuada tencencia pare u:: programa recreativo mais

a

nais fundamentais,

destinada

preparaçao

a

”"

empregar

dignamente

o

tempo livre

",

dequado nas escolas. Desde então ficou bem esbelecido que:
1. 016 a
mal

para

preparada

em.todas as etapas da vida

juventude emgeral,

Que a erte

a recreação constrútivae2)

deve ser aprendida como se aprende a ler,
Um recente

estudo acerc:

escrever,

das atividades

ste a infancia,
"

e

adultos mostra

dos

os aprenderam -

e que aqueles que nao o fizerem entao,
so

:

recre

da

etcse

rom que aqueles que se recreiam com trabalhos manuais,
.

esta

so

tampouco

4

ד

O

fazem quando adultoss

Isto parece indicar em primeúro lugar que um pro

grama recreativo adequado vede atividades e aprendizagem de atividades
que possam prosseguir ao longo da vida. As atividades regu lares e com
plementarer

agora

ensinadas nas

escolas,

na

sua mzioria

continuadas posteriormente pois são muito forçados,
"

-

.

não podem ser

requerem demasiada

.

numero de pessoas e sao demasiado custôsas. 4 pessoa bem preparada pa2

.

2

E

,

,

,

.

ra una vida recreativo-construtiva tera explorado suas proprias capaci
0

.

.

.

Ps

dades provando-as em varias atividades não obrigatóriass
.

.

2

,

2

Pode-se chegar a isto unicamente enfrentando sistematica nente as crianças

com atividades

educativas

e recreativas que os

divir

tam e que desenvolvam suas habilidades.

A CRIANÇA E SEUS JOGOS

Depois dos cinco

anos os meninos apreciam jogos de con-

quista, de mistério, de ação. Pistolas, revólveres, roupa de cowboy,
de Batman, etc. podem ser usadas em vários Jogos. As meninas, ao con
trário, preferem um jogo mais tranquilo; se entretem
preparam a comida,

com bonecas,

servem o chá, fingem relações sociais, começam o

aprendizado de traços femininos com os quais tenta identificar-se com
a mãe,
A entrada na escola muda profundam nte o mundo dos jogos
As letras e os números se convertem em brincadeiras para as crianças.
A curiosidade pelo conhecimento é a continuação da curiogidade que
sentiram pelo mundo circundante até o cinco ou seis anos. Com a apren

dizagem escolar aparecem novos jogos nos quais se combinam as capacidades intelectuais e o azar,
O menino realiza o aprendizado da competência e do com partilhamento em tarefas de seu grupo através de jogos que vão desde

o azar até a perícia, O loto, as corridas, loteria, o dominó lhe abrem
um novo mundo. Neste mundo, competir significa a principio aniquilar.

Se triunfa sobre alguém, mas não com alguém. Será necessário uma gran
de aprendizagem até chegar a uma nova forma de competição, na qual se
incule e admite o possivel triunfo

dos dois com igual valor,

O loto permite ao menino simbolizar um fechamento inicial no qual a abertura ao mundo surge do azar:

o dado. Uma vez que sa-

iu de sua casa, percorre um caminho salvando-se de obstáculos ou rece

bendo vantagens. Liste caminho é o símbolo do que percorrerá na vida

-tê chegar ao exito ou ao 12808880. 86 poderá decidir se jogará suas
q “Sro fichas no começo ou economizará alguma para uma possível estra
final. Deste modo simboliza o manejo de suas forças nesta luta

ptação e conquista do mundos.

94
A loteria também situa o jogador entre a habilidade e a sorte
A atenção e concentração com os quais jogue decidirão muitas vezes o
exito. O jogo com baralho oferece uma gama de possíveis combinações
entre a habilidade e o azar. Em todos eles deve enfrentar um adversáã rio, entregar-se ou triunfar,
Podem ajudar-lo alguns golpes de sorte
mas sua perícia decidirá também o manejo dessa sorte. Estes jogos,
tanto para o menino como para a menina, se alternay com outros nos

quais se acentua a diferença de sexos.

Todos os meninos 'Á jogaram um jogo que possui vários nomes,
Cada jogador dispõe de tres fichas e ganha aquele que evita que seu

adversário as ordene na mesma linha e por cutró lado censiga ordená -las. A disposição das linhas não interessa, somente é importante co-

locar uma ficha entre duas que querem ser tres, ou chegar a ser tres.
Este jogo é

- símbolo das vicissitudes

que a vida impõe até se chegar

a estabelecer uma boa situação edípica. Os fompetidores são os irmãos
e se luta para conseguir a relação ideal com os peis, a igual distân -

cia de um que do outro.
Com o Banco Imobiliário,

se inicia o jogo com o azar, símbolo

das e ndições com as quais dada um de nós inicia o seu relacionamento
com o mundo. No jogo, o determina o número assinalado pelos dados,
Uma vez iniciado, há diversas possibilidades de se inverter o capital.

Podem ser feitas boas ou más aplicações. Se compararmos os niveis de
compreensão do manejo e significado do dinheiro no mundo atual com os
quais se exercita com o jogo, dificilmente encontraremos muita diferen

ça. Os atos de generosidacc ₪ 0702628,

de medo c de arrojo, se exerci

tam, revelando muito da personalidade do jogador e de sua forma de re-

lação com o dinheiro. Para o homem atual, o dinhciro e seu manejo configuram uma situação traunática muito intensa; c: nossa sociedade, tal

como está organizada, acarreta uma série de angústias e culpas. À cria
ção deste jogo é um intento do elaboração destas angústias.
Nas damas e no xadrez,
sidade de enfrentar os pais,

o motor inconsciente do jogo é a necesentrar em seu mundo d: c 'ultos e competir

com eles. E já não se parte do azar, mas que o êxito depende da habili

dade para consegui-lo mediante o conhecimento das regras e o manejo adequado de suas capacidades.
Nesta idade uma

menina joga de preferência o bola ao cesto,

enquanto o menino prefere o futebol. Em um e outro jogo cada criança
elege sua posição na equipe de acordo com suas modalidades e com as

capacidades de luta e de conquista frsnte ao mundo.
Há jogos que revelam seu significado genital de um modo muito
pouco encoberto como o futebol. Por outro lado, há outros que os enco-

brem cuidadosamente, que o levam digamos, a um plano quase de abstra ção. Que significa a queimada? Se entra e se sai, o que se detem per de, há dificuldades 8 vantagens, céus e infernos. O jogam meninos e me

ninas,.

|

5
cl guns periianecem

'0s adultos fabricam jogos para as crianças;

sem modificações ao longo dos anos,. Outros são cópias de situações no-

vas, e vão respondendo a necessidade do

adulto de elaborar a inclusão

de novas situações de perigo. São exemplos disto, os discos voadores e

jo =

elementos de guerra atômica que fizeram sua aparição no mundo:“dos
gos e nas imagens das historietas para crianças desta idade.

A partir dos sete ou oito anos, e até chegar a puberdade, o
corpo volta a ter um papel fundamental. Se ir tensifica o gosto pela lu-

ta, pelas corridas, pelo futebol; se acentua o prazer pelo jogo de

esconde-esconde, e pelos jogos de mãos. A culminação destes jogos é a

exploração de um, quarto escuro.

onde as buscas tem um conteúdo genital

muito importante. A escuridaoc como condiçao necessaria nesse 00603 88cê na medida que mão se definindo as capacidades genitais, e se faz pos
.

.

.

ee

e:

ca

,

.

.

-sivel a utilização dos órgãos.
Se no começo de sua vida o menino passou do jogo com o corpo
ao jogo com os objetos, agora irá abandonar estes objetos para orientar
-se novamente e de um modo definitivo em direção ao seu corpo eo de
seu par.

ה

.

Desprender-se dos jogos exige do menino um grande trabalhos. Vemos ado-escentes. que guardam alguns jogos de sua infância quando faz
muito

sue não os utiliza para brincar. A partir dos dez ou onze anos a

menina ou o menino procuram ccrupar-se. Os meninos re rodeiam de meni -

nos e o mesmo ocorre com as meiinas, porque necessitar. conhecer-se e
aprende: as funções de cada sexo. Abandonam paul. tinarente o mundo dos

jogos n& puberdade, quando os dois grupos se uner., quendo as exigências
amorosas substituem aos jogos.,

Arminda Abera
astury

( O menino e seus jogos )

6
Como organizar os jogos
O exito do programa recreativo depende em grande parte, do dire

tor ou lider. Sem uma hábil e inteligente direção, não se obtem resultados positivos, ainda que se conte com muito material e espaço adequa
do.

Boa vontade e voz forte, não são os únicos requisitos para que
um dirigente ou líder tenha êxito. «ste deve ser ncturalmente social,
quer dizer, que lhe agrade mesclar-se com as pessoas: possuir um grande sentido de rumor, recursos para empregá-los nas situações oportunas

inteligência ágil e vivaz, alegria e simpatias naturais, conhecimento

e domínio do que ensina, habilidade prática na matéria, sentido de or-

ganização, etc.
Também é necessário ter em conta diversos pontos a fim de que
as atividades programadas tenham o êxito esperado, Assim oferecem uma

série de indicações que consideramos úteis para os dirigentes e lideres
1) TODOS OS PARTICIPANTES NA ATIVIDADE O primeiro dever do dirigente ou lider é o de receber a cada um

dos participantes. É necessário romper por exemplo a timidez que trazem
consigo cada um quando entre pela primeira vez

num selão,

Iniciar a corrente de sociabilidade que facilita, ainda ao mais

tímido, um momento

agradável. Estimulam a

participação ativa de todos

os assistentes, por meio de uma grande marcha, um jogo em um círculo

uma linha receptiva, um movimerto geral; o importante é
participe

no

que cada um

,

jogo. Introduzir vida e entusiasmo a todas as atividades,

porque a participação ativa nos primeiros jogos é bom indício de uma
reunião social agradável.
2) MANTER SENTIDO DE ORDEM -

Sem rcabar com o espírito de alegria é necessário manter um sen
tido de ordem, especiadmente nas atividades de equipes, ou quando a pro
va exige concentração, Ajudará muito neste sentido,

que cada grupo te -

nha um lugar assinalado de antemão e que se nomeie um encarregario ou

capitão do mesmo.
5( TER TODO O MATERIAL A MÃO
Junto com o projeto do programa “e de suma importância preparar

todo o material que se utilizará nos jogos. Um bom método é escrever

ao lado de cada jogo, o material que se requererá e levá-lo ao lugar da
atividade, colocando-o em lugar de fácil acesso.
A falta dematerial não ajudará a boa organização e manejo do

grupo, demorando a iniciação da atividade.
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Por outro lado, o lider perderá algo de autoridade. A fim de

chamaar antenção, e obter o silêncio: quando se requer, o líder deverá
contar com um apito ou campainha,
4) COMO ENSINAR OS JOGOS

Inginar de maneira cuidadosa os jogos, os princípios que os regem
e seus regulamentos.

Será necessário que o grupo esteja quieto, obtendo a atenção de

cada participaúte e, uma vez conseguido, se farãc as indicações de manei

ra breve, concisa, com voz clara, o suficientemente clara :.sra que todos
ouçam.

f£ mais fácil explicar 88 regras do jogo depois que os participan-

tes tenham se colocado em forma adequada para iniciar o jogo. Uma vez

conseguida a formação, se explicam todas as regras para dar início ao
jogo. £ melhor , antes de inicia-lo, joga-lo uma vez para que seja bem

entendido: esta forma é a melhor e mais c-nveniente que muitas explica-

ções.

Explicar o jogo com tanto entusiasmo que os participantes este jam ansiosos de começa-lo. Não hã que impacientar-los se os participan-

tes são lentos do aprendizado. Muitas vezes a Zalta é do lider, se o jo
go marcha equivocamente.
S) NUNCA GRITAR

Q líder i erderá a voz, bom humor e o respeito le todo o grupo
se grita. Seuns poucos participantes continu:m conversando, não é con veniente falar mais alto que o grupo, mas se deve obte” a colaboração
608 outros participantes por meios adequados. Se conseszue pela força de

opinião do grupo, na forma mais efetiva, que

gritando e dando um con —

certo 66 87190 גוס
)6 PREENCHER CADA סעטאזוו

Conseguir o interesse de cada participante e mnter cada minu -

vo tão cheio e ocupado, para que não haja lugar a desordem. O dirigente

 טבlíder que tem êxito é aquele. que está todo o tempo um passo adiante
áàos part. cipantes.

Ocorrem erros, ainda quando os jogos tenham sido preparados cui

andosamente, É conveniente antecipar-se a eles, capitalizá-los, levando

 סהlado alegre, e rapidamente mudar para uma nova atividade. Se um jogo
não se desenvolve corretamente, de forma rápida deve-se passar a outro,
porque os momentos agradáveis dos participantes vem em 1º lugar.
Ls regras tem que aplicar-se com certa força, evitando o tipo
de

jogo que evita o engano, a aqueles que enfatizam o aspecto de vencer,

O lider que permite o engano, a violação das regras estabelecidas, perde
o dircito ao respeito dos participantes e frustra o propósito do jogo
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e dana a responsabilidade ética daquel
es que se esforçam para Joga-lo
limpameunte.
"

.

1

:

7) GUIAR A TODO O GRUPO
Conduzir as atividades não como um dita
dor, mas como um guia ou

"1820002" de alegria, Ao dirigir os jogo
s, fazê-lo com sentido de segu-

rança, dando a impressão de que conh
ece o que ensina.
Uma atitude de segurança, um tom de voz
decisivo, facilidade nos
detalhes, que mostra o diretor ou lide
r seguro de si mesmo, criará confiança no grupo, Cada palavra ou gest
o tem que demonstrar vigor e entu:
.
,
siasmo. Um cumprime
L
nto, um Sorr1S0o, uma palavra de estie mulo
, terã como
resultado um espirito de cooperação
para os Jogos que se realizan.
8) NUMERO DE PARTICIPANTES
Na organização de certos Jogos, especial
mente no de equipes, é
conveniente que os participantes seja
m em número restrito. Se a quanti-

dade de participantes é grande, as equipes
não deverão contar com mais

de dez pessoas,

assim deverão ser feitas tantas equipes
quantas neces -

sárias, Competem tres ou quatro equipes
de cada vez, e depois as vencedores jogarão entre si. Quando os 30808
são em pares, encontraremos os
ganhadores ao final,
Devemos recordar que ainda que todos
os presentes não joguem na-

quela Vez, aqueles que atuam em
público também devem ter seus mome
ntos

de alegria,

9) COMO ESCOLHER AS EQUIPES
Quando os participantes são de ambos
os sexos, convém que haja
um número igual de moças e de Tapazes
em cada equipe: agrega interesse
e sociabilidade. Para sscolher as equi
pes de maneira simpêtica, se em prega algumas formas, Aqui vem
algumas sugestoes:
2) Entregar a cada participante um peda
ço de papel de cor diferente,
sendo una para cada Srupo, e assim se
juntarão os participantes da mesma equipe. Esses pedaços rodem ser cort
ados em fornas distintas, e cada

participante deverá encontrar ao comp
anheiro que tem o pedaço com a nes

ma figura,

b) Far-se-ão círculos concêntricos, as
chaverot dentro, e os chaverin
ב
.
no circulo externo, cami. nhando
e
.
em sentidos opostos. Quando o lide
r api
tará estarão emparelhados aqueles que
se situarem frente a frentes.
c) Sc formarão equijes por cor de cabe
lo, por cor de olhos,
dos, magros e médios,

ou por gor-
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O PROGRAMA

Ao se planejar o programa devem ser levrias em conta os diversos

fatores que influem, tais como: o lugar, o número possível de partici pantes, idades, sexo, tempo cisponivel, o tipo de atividade mais apropri
ada que proporcione alegria. Oferecemos a seguir diversos elementos que

deverão ser levados em conta ao se projetar um programa de atividades re
creativass:.

a) Dar início a reunião com a chegada dos primeiros participantes, deven
do-se preparar jogos que sirvam para conhecer=se ec para relacionar-se.

b) Ao iniciar-se o programa, utilizar jogos que tenham como finalidade
mesclar os participantes para romper o gelo, a fim de unir e familiarizar o grupo.
c) Coordenar as atividades de forma a facilitar o novimento do grupo, de
um tipo de jogo a outro, e que os leve pro gressivamente de uma ativida
,

.

ie para a proxima.

d) Combinar um programa diversificado, que inclua jogos quietos, ativos,

mescladores, de truque, de engenho, etc, com outras atividades nas quais
uns poucos participam e ca outros são espectadores,

e) Finalizar o programa con um jogo interessante, a fim de que O grupo

fique com o desejo de voltar-se a reunir e a jogar.

f por esta razão que a imprensa e os quadrinhos

Os pintores e escultores, no

participacional, do tipo “faça você mesmo”, que caracteriza

madeira e, mesmo, da caricatura, implicam num caráter

entanto, podem facilmente compreender a televisão, pois sentem o quanto de envolvimento tátil se faz necessário para
a apreciação das artes plásticas.
As qualidades estruturais da imprensa, da gravura em

ou poucos detalhes em cadeia.

gem televisionada, pois fornecem baixa informação visual

favorecem uma abordagem cômoda à compreensão da ima-

nhos.

imagem é tão imprecisa quanto a das estórias em quadri-

mais de setenta pontos, com os quais forma a imagem. Esta

rísticas da imprensa e mesmo da xilogravura nas estórias em
quadrinhos do século XX. Não é fácil perceber como as
qualidades da imprensa e da xilogravura podem reaparecer
na trama mosaica da imagem da TV. A televisão é um
assunto tão difícil para as pessoas letradas que tem de ser
abordada de maneira oblíqua. Dos três milhões de pontos
por segundo que bombardeiam o vídeo, o telespectador só
consegue captar, icônicamente, algumas dúzias ou pouco

1
Foi graças à imprensa que Dickens se tornou um escritor satírico, pois começou como redator de um caricaturista popular. O estudo das estórias em quadrinhos, nesta
altura, logo após o capítulo dedicado à Imprensa, visa a
chamar a atenção para a permanência de certas caracte-

MAD: VesrísuLo PARA A TV

ESTÓRIAS EM QUADRINHOS

de configuração acabará por moldar tôdas as mensagens
aceitáveis da televisão.
O maior dano causado pelo impacto da TV foi sôbre
o Ferdinando (Lil Abner), de Al Capp. Durante dezoito
anos, Al Capp manteve Ferdinando à beira do casamento.
A fórmula sofisticada empregada em suas personagens era
oposta à utilizada pelo romancista francês Stendhal, que
declarava: “Eu apenas enredo as minhas personagens nas

| MAD não é senão a recorrência das velhas imagens, impressas e gravadas em madeira, nos meios atuais. Seu tipo

ciso, do escultórico e do tátil. Daí o súbito sucesso da revista MAD, que oferece um arremêdo frio e gozador dos
meios quentes, tais como a fotografia, o rádio e o cinema.

de abandonar o preciso e o lustroso em favor do impre-

um golpe mais duro ainda no anúncio pictórico, que teve

tui um golpe fatal nas estórias em quadrinhos, das quais
foi antes um rival do que um complemento. Mas vibrou

leitor as preencha, exatamente como acontece com a imagem da televisão e a radiofoto. Eis por que a TV consti-

jornal. Dão também um sentido de continuidade de um
dia para o outro. Também as notícias sôbre pessoas são
de baixo teor informacional e por isso convidam a que o

camos no capítulo dedicado à imprensa), apresentando baixa definição, possuem uma forma de expressão altamente
participante, perfeitamente adaptada à forma em mosaico do

grande tiragem. As estórias em quadrinhos (como já expli-

relo”), de Richard F. Outcault. Ao aparecer, ela se chamava Hogan's Alley (“A Rua da Cabana”), no New York
Sunday World. Mostrava uma série de aventuras de crianças que ali moravam — como se fôssem Pafúncio e Maricota (Maggie e Jiggs) quando crianças. Esta série fêz vender muito jornal em 1898 e nos anos seguintes. Hearst logo
a adquiriu, dando início ao suplemento em quadrinhos de

cinação que sôbre êle exerceu aquela maravilha de estória
em quadrinhos que se chamou Yellow Kid (“O Garôto Ama-

Muito adolescente enrugado ainda se lembra da fas-

A imprensa serve de pista para os quadrinhos e êstes servem de pista para a compreensão da imagem da TV.

muitas das experiências facultadas pelos meios modernos.
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Já Al Capp

O

audiência começava a achar as cenas e temas da vida quo-

era mais o caso de gozar Dick Tracy ou os esquemas de
suspense. Como a revista MAD viria a descobrir, a nova

especializada. De qualquer modo, êste é o caminho para
se chegar à arte das estórias em quadrinhos e à arte do
palhaço.

o homem integral é sempre um desastrado numa situação

tura a desempenhar tarefas especializadas da sociedade. Mas

de todos os dias. Agindo como homem integral, êle se aven-

tôdas
um palhaço que nos desperta para tôda aquela vida e

aquelas faculdades que deixamos de desenvolver na vida

Assim como à tele-

ferências e nova orientação para os sentidos da visão, do
som, do tato, e do gôsto, assim Al Capp deveria ter reduzido
a graduação alcóolica de sua maravilhosa bebida. Já não

tomarem mais a sério do que antes.

visão esfriou a audiência americana, dando-lhe novas pre-

r
De outra parte, a arte refinada tende a evitar e condena
sociea
poderos
numa
as manifestações artísticas ruidosas
A arté refinada é
dade “quadrada”, de alta definição.

oficiais.
viam uma autêntica reação criativa às iniciativas

rível propaganda sôbre o modo americano de vida.
Picasso sempre foi um fã de estórias em quadrinhos
tiamericanas. De Picasso a Joyce, os intelectuais sempre
nela
porque
a,
american
popular,
arte
essa
por
veram estima

logos da Sears Roebuck, em lugar de ouvirem nossa hor-

“programar jazz, o Kremlin teria razões de temer... Igualmente eficaz seria se os russos pudessem compulsar os catá-

cinhas. Se a “Voz da América” de repente começasse a

inik russo guarda a fita gravada de uma velha canção de
Elvis Presley, obtida de uma emissão de rádio para os pra-

nina de dez anos grudam no seu MAD (“Construa o seu
ego com MAD”) com o mesmo desvêlo com que um bea-

em quadrinhos, pelo simples fato de serem apresentados
como embalagens superquentes. Hoje, o menino. e a me-

uma espécie de réplica das especializadas façanhas acrobáticas de um mundo industrializado. A arte . popular é

Há coisas agora na América com as quais não

Por obra da TV, os meios quentes, — fotografia,

filme, rádio — se viram convertidos num mundo de estórias

MAD.

entretenimento acabou por alimentar o projeto da revista

persistente da publicidade e do mundo da diversão e do

Riacho Fundo. A revista MAD simplesmente transferiu o
mundo dos anúncios para o mundo do livro em quadrinhos,
e o fêz justamente quando a imagem da televisão já começava a eliminar, por emulação direta, as estórias em quadrinhos. Ao mesmo tempo, a imagem da TV tornou turva e
embaçada a imagem clara e bem delineada da fotografia.
A TV esfriou o público leitor de anúncios até que a ênfase

podemos brincar.”
O envolvimento em profundidade encorajou todos a se

outro.

humorista sente a mudança, talvez, mais do que qualquer

Enquanto isso, Al Capp declarava: “A América mudou.

vitável a reformulação de imagens e objetivos, no sentido
de permitir maior envolvimento e participação do público.

tors, das salas de aula às Suites Executivas, tornava-se ine-

“1: que reformulasse a imagem de Ferdinando. A confusão e
“0 desconsôlo que o assaltaram retratam os sentimentos da
grande emprêsa americana. Da revista Life à General Mo-

uso pação em.profundidade,a: televisão veio exigir de Al Capp

25:mais profunda. : Meio frio: que é, e comandando a partici-

4 mos. Ele8 “errado.
ד
>

A televisão simplesmente. estava
+. eanivolvendo todo:mundo, com todo mundo de uma maneira

mes: viaimericanios haviam perdido a capacidade de rir de si

Com a chegada da televisão e sua imagem icônica em
mosaico, as: sitúações da vida diária começaram a parecer
pen :“bemyquadradas, de fato. E-Al Capp logo percebeu que a
«sua fórmula 'de «distorção-já não funcionava. Sentiu que os

como paradigma da situação humana em geral.

paródia de tôdas as estórias em quadrinhos de suspense.
Al Capp levou o suspense ao absurdo. Mas os leitores há
muito se vêm deliciando com o fato de os apuros do pessoal desastrado de Riacho Fundo (Dogpath) funcionarem

teres em ajudarem-se a si próprios criou uma espécie de

diria: “Eu apenas enredo a minha gente nas consegiiências
de sua própria estupidez e depois lhes extraio os cérebros
para que nada possam fazer.” A inabilidade dêsses carac-

concedo cérebros para que possam sofrer”

\

tidiana tão hilariantes quanto o que se passava na remota

|

consegiiências de sua própria estupidez — e depois lhes
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emente obque lhes são oferecidas. Os professôres frequent
uma páler
m
egue
servam que estudantes, que não cons

pode ter mais
livro do intelectual, de caráter mais profundo,
tivas comuns
apélo para os jovens, que refugam as narra

atividade dema
leitura, como se ensina usualmente, é uma
esta razão, O
Por
.
mista
consu
tipo
superficial e muito do

que
exige muito mais de seus usuários do
aspecto particidêste
a
diret
cia
giiên
conse
o
(Com
cinema.
ica, tôda eselétr
logia
pante e “faça você mesmo” da tecno
de, tende a
icida
eletr
da
era
na
écie de entretenimento,
pessoal. Daí
avorecer a mesma espécie de envolvimento
lê porque a
não
o
êste paradoxo da era da TV: Joãozinh
is

televisão, que
bém é o mundo do telefone e da imagem da o rádio ou o

odoméstico
da eletricidade avança. Assim, os eletr
são novas formas
lho,
traba
am
serem dispositivos que poup
a todos. Assim tamde trabalho descentralizado e acessível

você mescatura é uma forma de experiência do tipo “faça
a era
que
da
medi
à
mo” que vem ganhando nova vida
s, longe de

soais
conduz à particisente estado de espírito corporativo que
pação grupal.
como a cariNo capítulo sôbre a imprensa indicamos

adolescência
jovem América já se diplormou. Ainda haviae sonhos pesnaqueles dias, ainda havia ideais longínquos oso € onipre1
e metas discerníveis — e não êste vigor

em quadriOnde ficam as velhas e populares estórias
r? O
Fathe
Up
ing
Bring
nhos? Onde fica Blondie, onde
qual a
no
nte,
inoce
e
ral
pasto
o
seu mundo era um mund

iza.
tão extenso quanto a Europa se american

beatniks de
cana. Éles estão nos dizendo o que os
anos atrás. A era
dez
há
,
anos foram os primeiros a dizer
vem a era icônós
e
Sôbr
a.
mort
está
pictórica do consumo
lagem
Hoje empurramos para 05 europeus à emba
nica.
envão
êles
isso,
que nos tocou de 1922 a 1952. Enquanto
.
ados
oniz
padr
bens
de
umo
trando na primeira idade do cons
e
idad
unda
prof
e
eira
prim
a
noss
Nós caminhamos para a
o
mod
peiza de
de impulso arte-produção. A América se euro

rem em MAD,
Hoje, nossas crianças de dez anos, ao vota
em da televisão
estão nos dizendo à sua moda que a imag cultura amerideu por terminada a fase de consumo da
dezoito

Não tendo percebido nada sôbre a forma, nada po-

Damos aos jo-

0808. Éle não achava que fôsse engraçado. Punha as coisas em suas estórias tais como as via. Mas a nossa treinada

da moralidade de um Phogbound era considerada engra-

Foi Al Capp quem descobriu que — pelo menos até
a TV — qualquer variação das agressões de um Scragg ou

bana comum.

Achamos isto
mais calma e mansa do que uma coelheira.
coisa em
essa
manter
para
pessoas
às
normal. Pagamos
seu máximo de intensidade, só porque dá lucro. E os olhos
se abriram surpresos quando a indústria do entretenimento se propôs realizar um fac-símile razoável da agitação ur-

ração com a qual uma selva de animais tropicais parece

vens uma estridente e roufenha selva de asfalto, em compa-

muitas formas indiretas de conhecimento.

aprendia a resmungar: “Fiquei assim por causa das estórias em quadrinhos”
Enquanto isso, a violência de um ambiente industrial
tinha de ser vivida e ganhar motivação e sigmecânico
e
nificado nos nervos e nas vísceras dos jovens. Viver e ter
a experiência de algo é traduzir o seu impacto direto sob

rias em quadrinhos. O mais retardado dos condenados logo

o que percebiam. Em consegiiência, com uma lógica literária ingênua, prepararom-se para ver a violência inundar
ó mundo. Como alternativa, atribuíam os crimes às estó-

diam perceber do conteúdo. Violência e agressão era tudo

VIII.

quadrinhos eram tão exóticos quanto iluminuras do século

tribo, que jamais haviam percebido que o jornal diário era
tão estranho quanto uma exposição de arte surrealista, dificilmente poderiam perceber que os livros de estórias em

qiiência, e sendo tão difíceis de decifrar quanto o popular
Livro de Kells, logo fascinaram os jovens. Os anciãos da

vimento profundo, Joãozinho não consegue visualizar objetivos e metas distantes.
Os primeiros livros de estórias em quadrinhos apareceram em 1935. Não apresentando nada literário ou em se-

Joãozinho não consiga ler, e sim em que, na era do envol-

gina de História, tornam-se peritos em códigos e em análise lingiiística. O problema, portanto, não está em que
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cepção humana.

o imediato é um índice
imprensa e xilogravura, cujo apêl
estão ocorrendo em
seguro das profundas mudanças que preender O caráter
Precisamos agora com
nossa cultura.
caricatura), que desafia
ren
formal da imp sa (quadrinhos e
e, da fotografia e do
film
e altera a cultura de consumo do
a para esta tarefa;
únic
gem
jornal. Não há uma aborda
ada pode resolver um
nenhuma observação ou idéia isol da mudança da perproblema tão complexo, qual seja o

situação à outra fazia com
incapacidade em relacionat uma
e tomado por manifestação de
que seu realismo sardônico fôss
va à capacidade das pe:humor. Quanto mais êle mostra
ades terríveis — a par de
soas em envolver-se em dificuld
r um gesto que as safaze
em
sua completa inabilidade
“A sátira — disse Swift —
fasse — mais o risco aumentava.
tôdas as atitudes menos as
é um espelho no qual vemos
nossas.”
anúncio pertencem ao
Tanto os quadrinhos como 0
modelos e das extensões e
mundo do jôgo, ao mundo dos
se passam em outra parprolongamentos das situações que
gravura em madeira, da
da
te. A revista MAD — mundo
u tudo isso a outros jogos
imprensa e da caricatura — alio
imento. MAD é uma ese modelos do mundo do entreten
anúncio entendido como dipécie de jornal em mosaico do
ma da loucura. Acima de
versão e da diversão como for
e de experiência do tipo
o
tudo, é uma forma de expressã
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Comparado a outros meios, como a página impressa,

sado. O palco e a TV só podem fazêlo em aproximações
grosseiras, porque apresentam uma imagem de baixa defix
nição que refoge à análise detalhada.

bém réplicas autênticas e eruditas de muitas cenas do pas-

e compensações ou como uma forma de pagamento adiado

simbolismo em profundidade, onde o filme não pode fazer“lhe concorrência.
Uma outra facêta da quantidade de dados que um fil.
me pode fornecer numa única tomada é exemplificada por
filmes históricos, tais como Henrique V ou Ricardo III. A
pesquisa em profundidade levou à confecção de cenários
e figurinos que qualquer garôto de seis anos pode apreciar
de modo tão direto e imediato quanto um adulto. T.S.
Eliot relatou que, na produção cinematográfica baseada em
seu Crime na Catedral, tornou-se necessária não só a confecção de figurinos da época, como êstes tiveram que ser
confeccionados segundo as técnicas empregadas no século
XII — tão grande é a precisão e a tirania do ôlho cinematográfico. Hollywood produziu muita ilusão falsa, mas tam-

Sua fôrça explosiva era significativamente maior

Longe de expandir nosso mun-

do, êle anuncia a sua contração a proporções de aldeia. O
foguete e a cápsula espacial estão acabando com a lei da
roda e da máquina, tal como, de resto, os serviços telegráficos, o rádio e a TV.

zinho capsular envolvente.

tração é a imagem do astronauta trancado em seu espaço-

é

duzir até a reversão do curso atual, quando a implosão ou
reintegração começa a suceder à era mecânica da explosão
e da expansão. A forma extrema desta implosão ou con-

-se ao filme para nos dar o cinema falado e para nos con-

filmes falados, os filmes silenciosos não criavam barreiras
linguísticas e eram imediatamente aceitos. O rádio juntou-

sonora eletromagnética já prenuncia a substituição da explosão mecânica pela implosão elétrica. Ao contrário dos

no tempo do silencioso do que no do sonoro, pois a trilha

culturas.

aos sonhos que sonhamos acordados. Nesta questão, o homem oriental está com a razão e nós estamos errados. De
fato, o cinema é o braço poderoso do gigante industrial.
Que êle esteja sendo amputado pela imagem da TV não
indica senão que uma revolução de maior envergadura ainda está ocorrendo no coração da vida americana. É mais
do que natural que o velho Oriente sinta o lado político
e o desafio industrial de nossa indústria cinematográfica.
Como o alfabeto e a palavra impressa, o cinema é uma
forma agressiva e imperiosa que explode em direção a outras

bliminar.
Longe de olharmos nossos filmes como incentivos à agressão e à revolução, nós os temos por lenitivos

rica, êste aspecto fundamental do cinema é meramente su-

Assim como a fotografia

ץ

Êste não é senão um modo de ver o meio do cinema
como um anúncio-monstro de bens de consumo. Na Amé-

garam os direitos do homem comum.

impeliu o pintor na direção da arte abstrata, escultórica,
assim o cinema levou o escritor à economia verbal e ao

pormenores em bloco, ou gestalt.

ginas em prosa para ser descritas. Na seqgiiência imediata, e nas seguintes, a cena pode repetir-se, propiciando novos

cena de paisagem com figuras que exigiriam diversas pá-

quantidade de informação. Numa só tomada, apresenta uma

o filme tem o poder de armazenar e transmitir uma grande

em 1956, a um grande grupo de executivos de Hollywood.
Disse que os considerava políticos radicais e revolucionários,
que muito haviam contribuído para as mudanças políticas
no Oriente. O que o Oriente via no cinema de Hollywood
era um mundo em que tôdas as pessoas comuns possuíam
carros, aquecedores e refrigeradores. E o homem oriental
agora se considera uma pessoa comum à qual se sone-

vejamos o que o Presidente Sukarno, da Indonésia, anunciou,

Como o melhor modo de se chegar ao cerne de uma
forma é estudar seus efeitos num ambiente pouco familiar,
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A vida de ostentação que à foto-
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O GicantE TíMimo:

TELEVISÃO

Prestam atenção, investigam, aquietam-se e en-

Os olhos quase

Esta câmara mostra em projeção a

“ronto Daily Star, 19-10-1963).

Depois da TV muitas coisas já não funcionam tão bem.
Tanto o cinema como as revistas de âmbito nacional foram
duramente golpeados por êsse nôvo meio. Até as estórias
em quadrinhos declinaram bastante. Antes da TV, o fato
de Joãozinho não ler causava muita preocupação; depois
da TV, Joãozinho passou a dispor de todo um nôvo
conjunto de percepções. Já não é o mesmo. Otto Preming
er,
diretor de Anatomy of a Murder (“Testemunha de Acusação”) e de outros sucessos, data do primeiro ano de
programação televisionada completa a grande mudança
que
ocorreu na feitura e na apreciação dos filmes. “Em 1951
—
escreveu êle — tive uma luta para a distribuição de
The
Moon Is Blue, depois que a censura impugnara o roteiro
de produção. Era uma guerra pequena — e eu ganhei” (To-

cena que se desenrola no vídeo e o movimento do ôlho, si-

cenas de violência.

não se desviam dos rostos dos atôres, mesmo durante as

acompanham, não as ações, mas as reações.

A câmara de cabeça de Mackworth, quando aplicada a
crianças que assistem à televisão, revela que seus olhos

lada, não a sensorialidade unificada.

volvem-se em profundidade. É o que aprenderam a fazer
na fria iconografia do meio das estórias em quadrinhos.
A TV levou o processo bem mais adiante. E de repente
as crianças se vêem transportadas para o meio! quente da
palavra impressa, com seus padrões uniformes e rápido movimento linear. Inútilmente tentam ler em profundidade.
Lançam na palavra impressa todos os seus sentidos — e ela
os rejeita. A imprensa exige a faculdade visual nua e iso-

visionada.

os olhos a apenas 15 centímetros, em média, da página —
independentemente das condições de suas vistas. Procuram
levar para a página impressa os imperativos da total envolvência sensória da imagem da TV. Com uma perfeita habilidade psicomimética, executam as ordens da imagem tele-

Desde o aparecimento da TV, as crianças costumam ler com

Talvez que o efeito mais comovente e familiar da TV
seja o comportamento das crianças que cursam o primário.

A

INTELIGENCIA

PARA NO CAER EN LAS GARRAS DE LA

VER COMO HA LUCHADOEL LIBRETISTA

LA DEL LIBRETISTA; ES APASIONANTE.

PERO..../S| ES UN TELETEATRO/
cQUE PELEA כ

MAFALDA?

cQUÉ ESTAS VÍENDO,

-Se-ia perguntar: Que imunidade é possível contra a atuação

meios relacionados, como a imprensa.

Para haver resistência à TV, é preciso haver o anticorpo de

feito torpes alegações sôbre a ação invisível das bactérias.

Pasteur o tivessem expulso da profissão médica, por haver

defesa contra as bactérias, embora os confrades de Louis

qualquer nova experiência. O objetivo dêste livro
é mostrar que nem mesmo a mais lúcida compreensão da
fôrça
particular de um meio pode evitar o comum “fechamento”
dos sentidos que nos conforma aos padrões da experiência
apresentada. A mais íntegra pureza mental não serve de

saprovação firme, pode constituir proteção suficiente
contra

subliminar de um nôvo meio como a televisão? A maior
parte imagina que uma opacidade asinina, apoiada numa de-

Um dos exemplos mais vivos da qualidade tátil da imagem da TV ocorre no mundo médico. Numa emissã
o de
cirurgia em circuito fechado, os estudantes de Medic
ina relataram um estranho efeito: pareciam estar realizando
a
operação e não assistindo a ela. Sentiam como se estives
sem empunhando o bisturi. Alimentando a paixão pelo envolvimento profundo em todos os aspectos da experiência
humana, a imagem da TV cria uma obsessão com O bem-estar físico. É perfeitamente natural o súbito aparecimento na TV dos “enlatados” sôbre médicos e pavilhões hospitalares, em concorrência com os Westerns. Seria possív
el
organizar-se uma lista de programas que jamais foram tentados e que se mostrariam imediatamente populares, pelas
mesmas razões. Tom Dooley e sua épica do Medicare (Previdência de Saúde) para os países atrasados, foi um produto natural da primeira década da TV.
Agora que já examinamos a fôrça subliminar da imagem da TV numa dispersão redundante de amostras, poder-
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USE"“COMPRE? “TOME! “COMA
“PRULBE "!...EEEEEEEHA..

|: QUE CREEN QUE SOMOS?

4107
sôbre a Televisão Educacional?

Quando uma crian-

E
a de imprensa do
ça de três anos assiste a uma conferênci
temos uma ilusPresidente, junto com o papai e o vovô,
Se perguntarmos
tração do sério papel educacional da TV.
o, a resposta
qual a relação da TV com o processo do ensin
na participação, no
é que a imagem da TV, com sua ênfase
América uma nova
diálogo e na profundidade, provocou na
is. Saber se hademanda maciça de programas educaciona
verá um televisor em cada classe é coisa de menor importância. A revolução já ocorreu em casa. A TV mudou nossa
vida sensória e nossos processos mentais. Criou um nôvo
gôsto por experiências em profundidade, que afeta tanto o
ensino da língua como o desenho industrial dos carros.

Com a TV, ninguém se contenta com um mero conhecimen-

to livresco da poesia francesa ou inglêsa. O clamor geral
hoje é “Vamos falar Francês” e “E a vez e a voz do poeta”.
É bastante curioso que as exigências de profundidade acarretem exigências de programas maciços e concentrados, em
colchas de retalhos e de execução imediata (crash-programming). - Mais fundo e mais adiante, em todos os campos,

o conhecimento passou a ser o reclamo popular normal, des-

de o aparecimento da TV. Muito já dissemos sôbre a natureza da imagem da TV e que pode explicar por que as
Como pode ela difundir-se em
coisas se passam assim.
nossas vidas mais do que já faz? O emprêgo da TV nas
Claro, em
salas de aulas não aumentará sua influência.
classe seu papel obriga a uma reordenação dos assuntos,
aproximando-se dêles. Simplesmente transferir a atual sala
de aulas para a TV seria como colocar o cinema na TV.
O resultado seria um híbrido, que não é nem uma coisa
nem outra. A abordagem correta é perguntar: “Que é que
a TV pode fazer pelo Francês ou pela Física e que a sala
de aulas não pode?”. A resposta é: “A TV pode ilustrar
a inter-relação dos processos e o crescimento das formas
de todos os tipos como nenhum outro meio pode.”
O outro lado da estória se refere ao fato de a criança-TV
ser um excepcional ou hemiplégico, em confronto com 0
munde social e educacional organizado visualmente. Uma
indicação marginal desta espantosa reversão é dada pela
obra de William Golding, Lord of the Flies (“O Senhor das

Môscas”).

De um lado, não deixa de ser uma lisonja dizer

às hordas de crianças submissas que, uma vez fora do alcance do olhar de suas governantas, as paixões selvagens
que fervilham dentro delas acabarão por ferver deveras e
transbordar... arrastando berços e chiqueirinhos em sua
fúria incontida. De outro lado, a parâbolazinha moral do
Sr. Golding faz algum sentido em têrmos das mudanças

LOS MUY MALDITOS
SABEN QUE TODAVIA
NosoTROS NO LO

(cy QUÉ SOMOS ? |
2
םההוה-

8
TÉCNICAS

CRUPAIS

AS TECHICAS =08

a)
lecer

“s investizações roslizadas no campo da-rinâmica “e àrupo permitiram estabe
um conjunto cenormas praticas ou" conhecimentos

cilitar 2 aperfeiçoar a ação cos grupos.
mica de Grupo Aplicada ".

aplicados “ uteis para fa

PIguns denoninam a esta tecnolojyia * Dina-

“as como dizem 4. e &, 0/1435, "0 se:tentar conpreen-

der a dinamica do árupo . E necessário que soja feita uma distinção entre

o conjunto

de  וbasicos c a tecnologia que deriva “os mosros.
Portanto, as tecnicas

6 nrupo, são maneiras , orocecimentos

ou meios sistema

tizados ce organizar e sasenvolver a atividade d: crupo .Sobro a ':ase

tos

fornecidos pela teoria ca Minamica

da conhecimen

de Grupo. Dito-de outro ₪060: " Os meios, os

metodos, empresados em situarção dc gruno para conseruir q ação do grupo,
são denonina

das Tecnicas grupais'
As tecnicas de grupo constituemprocedimentos cor fundamentos cientificose e

suficientemente comprovados na pratica. E sta experiência
tecnica

adequada ten o noder

do ativar

permite

os impulsos c as motivações individuais e '

de estimular

tanto a dinâmica

estar melhor

integradas o dirividas para as metas do “rupo.

As tecnicas

interna

afirmar que ” uma

como a extorna

de modo que as:forçasupossam

fornecem uma- estrutura ao grupo , dão uma certa base

nara que o grupo funcione

de organização

realmento com tal :pois não existe um grupo que possa ope -

ar sem criar um minimo de organização interna.Na7 » necessidade de conhecer e utili
zar as tecnicas adequadas núando sc asniraA um trabalio proveitoso com os gritos.
Mas Gevemos

tambem

advertir o risco de es eres

 "סק57 50 8 para se obter o exito desejado.
Tal como
as tecnicas terão sempre 0 valor que

gue 0 0 de una técnica

ocorre com os metodos didaticos

5 seja transmitido pelas pessoas que as utilizem.

Como qualquer outro metodo, as tecnicas de grupo devem.
ser "vitalizadas" pelo *
espírito: criativo daquele que as utiliza:sua efica
cia dependera” em muitos casos
de sua
habilidade pessoal, seu bom senso » e dom da oportynidade
, de sua capacidade criativa
continua.....

oa

ou imaginativa para adaptar em cada utilização, as normas às circunstâncias do momenAs técnicas grupais , e insistimos na comparação com os metodos
ser consideradas como fins em s7 mesmas

não devem

=ejos

“embros

|,

senão corno

atimir a verdadeira finalidade arupal:

para consemir-se

e atingir os objetivos do gruno .

“oa nem ma , mas node ser aplicada
ta , eu"

issin, consideraias

“Ja tecnica

"

|

\

É

to. ( o aqui e agora)

/

didaticos,

instrumentos ou'

teLeficiar aos

não &, por sê

so

nei

t
ו

eficazmente, indiforentenente , ou desastrosamen

com seu valor justo, as tScnicas grupais

|

facilitarão am.

ras indis
muito a tarefa dos coordenadoras 08 grupos e fornccerão a estes as estrutu
pensávelsvara atinrir melhor suas finalidades.

(ק

sm

|

CCO ESCOLHER A TECUICA PDEQUAMA

à

As diversas técnicas de gruno nossuem características variaveis que as tornam aptes nara determinados grunos em circunstâncias diferentes. A escolha da8

nica adequada em cada caso, cabe

cientenonte maduro

ao dirigente do gruno , salvo quando a grupo é sufi.

para decidir sozinho

Para selecionar

a técnica

 ה.0

mais cinveniente em cada caso, devera ser levado

am consideração “os seguintes fatores
1)

SEGUNDO NS NBJETIVOS 05 05506

.  שת605ה5861 variam

cm sua estrutura de a-

cordo com os objetivos ou motas qua um grupo
nossa ter . Existem tecnicas elaboradas especi
a lmente para promover Oo intercambêo 66 9

e opiniões (liscussão), OUTRAS nara 'consenuir à
a aprendizagem
treinamento para a tomada 00 tecisdos (Estado iaior), outras favoracen
total (
de conhecimentos (entrevista), outras promovem rapidamente: à participação

de ideias)
Philips 65), outras tratam de. jesenvolver * o “nensamento criat ivo (turbilhão
g' a capacidade de analise ( Estudo 16 -68505 ( -

2) SEGUNDO O TAMANHO חקו מ

pequenos
0  ייdos nrunos devendo m qranuo parto diseu tamanho. “En grupos
segurança e "
( ate 15-23 pessoas) existe  סיהח085006 « integração, oxiste mais

as relações são mais estraitas o-anistosas, chega-so mais facilmente ão.
confiante
ir.
consenso, 05 rjembros dispõem dc mais 000%nidades e tempo nara interv

Iirigido, \
lestes grupos nodarêo ser utilizadas com exito, tecnicas como Debate
mais aptos para 0
Pequeno Grupo de Niscussão., ou 056100 de Casos. Estos grupos estão
uso de táckicas informais e permissivas.

CONTINUA

|

HO
Pos grupos grandes , senundo a sua amnlituce, oxistom características praticamen

to opostas às citadas:
E frenuento

menor cossão > intenração

que tais crunos so sttividam

maior timidez, etc...
csnontandamente em subgrupos ou

nelinmas ( tal como ocorre na escola orimêria).

pa

Porissc, » coordenação de um grupo '

orando 9180maior capacidado 2 experiôncia nor parte do coordenador.
Este deverá comearr nor cscnlher aquelas tocnicas vais aantádas nara esse tipo!
de grupo, seja

por seu maior formalismo, ou nor estarom 'nscadas na subdivisão em

pequenos suberugos, tais coma as ce envolver à presença do yum ontendido ( Simpósio '!
Painal.) ou as que 6555001000" 5 subarunos

(Philips 55, Seminario, Cochicho)

Posteriormente poderão scr utilizados iScnicas rcnos formis cono o foro.
5(

SERVIDO O MEIO FISICO
Nuando se escolha uma tocnics, devem 507 [008035  חב660006 5883 55

cais do. Jocal e do tampe. Cortas tecnicas requerom um local amploque permita

a

atuação de um crupo numeroso ( Foro) ou o trabalho simultanfo de vários pequenos aru
nos ( Gabinete, Philins 66).

“Tnumas tocnicas

Tovam mais tz"D0 cue outras, co

manho co grupo tambem influencia 50070 ה ה55066ו0780
ser tevado

em conta, nois a tarcfo do

são do fechamento do local”

requermo uso de
“entes a etc...

5)

de temo.

Este

ta

fator devera 1

rumo sc ressento quando se atua sob a pres

cu o * tamos que ir”. Pr outro lado, algunas tecnocas

clementos auxiliares: slides, gravador, mesas , cenarios, alto-fa
A disnonibilidade destes elementos afotara a seleção das tecnicas.

SEGUNDO AS CARPCTEBISTICAS DOS MEBPOS

Estã- claro que c grupo varia de acôrdo com as características de seus
membros : idade, nivel do instrução, interesses, expectativas. prodisnosição, expe rioncias, etc...

Os nrupos serão diferentes a nivcl prinário, secundário e superior

na aduçaçãa deradultos

ou om religiosos e jovens agremiados. “ssim Dor exemnlo, a!

sécnica do Rico sera mais adsguáda em nrupos. de eJonentos com idades mais elevadas,
0 Nebato Dirigido

em qrunos mais javons, rum  שוde invens intelicentes

tas desenvolvera com exito

e entusias

o Turvilhão de Tógias ou o Pole- Playing e o laboratório"!

co Soato q o Philtips 66 despertarão o intoresse num aruno

indiferente ou apático,

muito mais que...o Seminario ou o Simpósio.

CONT INJr

A
“7 SEGUIDO A CSPACIDADE DN conpnrNADar
O “iso das ticnicas “2 cruno requor um estudo análítico das mesmas
“inanento

co!

as,
Ou oxneriências — sus utilizoção. ' Nuem desejo vstudar cestas tocnic

pór sua vez
verá comecar pelas mais sinunles em sun estrutura (ex: Esiios 65), e
s ou 90105 comuns de ensina ( Miscussão, Dirigida, Semi
vit
sais pareciddas com RE toenica

“Srio ou Simpósio).

ledienio cstas úxneriências, o coordenador se sentira cada vez

nais capacitado a abordar

aq tócnicas mais complexas ou novas. Por outro lado o co

ora cnador estará Vivre nara escolher aquelas
“com esua “própria antidão o nossitilidades
הט ד הל הרו

ו

técnicas aus considere mais afins

ja quo a utilização das mesmas requer ,

ו

ו

em outro
9 1 dito, criatividade, imarinação, tara and floxibilidade, mesmo que
1

E importante conhecer bem o valor «
oruoênciá no início do sua utilização, senuindo

rocinento.

as normas estabelecidas para o pro

seri,
Loro, à nrónria experiência irã indicando 558 mudanças que
Por outro lado, é neces

convenientes para adanta-las a aoterminacas situações.

em

um bom conhecimento do cruno, de seus membras,

5310
2

o mecanismo-da tócnica e atuar com!

וי

.

accossidagdes , valores 2 objetivos.

seus interesses,modalidades '
é

.

.
"o madida em que O coordenador cstoja canacita

|

|

 חר24 50605 esses aspectos, doruncdera igualmente à escolha da tecnica.

raeer ra e 1

+
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—INTEGIAÇÃO DAS TÉCNICAS

re diversas técnicas de arupo são descritas cm separado mas podem ser ut
olar de.
85 numa forma complementar, integrando-se reciprocamente no desenr
111780
1

מ

משסק051  טסatividade em gruno. Vejamos alguns exemnlos:

a) Todas as tecnicas aohde intorven um entendido ( Simpósio,

esa

s tecnicas mais '
“-iunda, Painel, Entrevista, ctc....) poceém ser seguidas por outra
ps6s, cochichos 9%. .(
sarticipativas como: Foro, Pequenó Grupo de 7015605580 Philli
b)

nuranto o desenrolar de uma tfcnica, pode-se intercalar outra

a intorcalação de
técnica mais adaptada 'para certos problemas. “um debate dirigido,
r rapidamente opi
um Phillips 566 paus 58" qtil para” esclarecer situações ou conhece

a tecnica do Risco
01025  שס6s, ou ativar o intercosse um tanto esmorocido:
"
situação sunosta: um foro pode
(et) ie levar as vezes à um Role- Piayinr “> uma
ג

forma de Comissões: etc
msgivor se subdivisir en pequenos grunos nara trabalhar na

ep comem

E
COTINUA

|2

ו
>
6(

É

fraquont4e cue num certo menento um “rumo crando veja 2 necessidade

de discutir um tema ou problema cc maneira mais detalhada c com maior

participação

1
so divido em subgrupos, utilizando a tScni-
 הת%ה51 casos, o gruno crande

ça

deste tipo ( Cochicho, Philins 55, Comissão , etc)
2

sequir, om

nruno intonra-so novamente

de receber

con o intuito

3

sicutir os aportes des subgrunos c chegar a conclusões ou accisdes em conjuito.
Mesto caso, podem
ser exemplos:
+

]7-0%0--80111007977777 09---ה7 ט0
5011[10000777-7---8160070+006 65--»---------Nobate Nirinido
nabate 1719וה09---0--7--* Comnissões---=======——- Debate

ופ ומוה

 זו05 >

Um

se divide em subarunos de seis pessoas

Gruno

pera discutir durante seis minutos um tema e chef

הנד
gar a uma conclusão. Nos

|
relatos de

:
todos os rrupos extrai-co

|
|

2
1000 a conclusão
Geral.

0

nome desta tecnica doriva de

sou criador,

Michugan

State College, e do fato de quo seis nessoas

minutos.

É

|

particularmente Util

em nrupos

|

os seguintes objetivos:

a) Permitir

0

J, Jonale

Phillips; dó|

discutem um toma durante seis

grandes de mais de vinte pessoas. e tem

|

a participação ativa de todos os membros

de um grupo por maior que seja.
"by

6(

obter as opiniões de todos os membros num espaço curto de SEO

'

Chegar “ne: tomada de decisões, obter informações ou pontos de

vista de um שתאה6 “ núnero de pessoas acerca do problema em:questão,

|

“Ayem disto, esta técnica desenvolve a capacidade de síntese e de con
0 ajuda a
mento

superar de

inibições para se falar em gubpóco, cstimula o sentiz

de responsabilidade: dinamiza

e distribui a atividade

em grandes grupos.

continua

RE
Ho entanto o objetivo principal consiste m

obter a narticipação democrática nos

Tal como disse o seu criador "
grupos com orande número de participantes,

Em vez '

ria que oforece contribuiçoes voluntárias
do uma discussão controlada nor uma mino
'
56" proporciona tempo nara que todos os
anquanto o terno pernite, a discussão "
nara 3 discussão por meio de uma pergunta
participantes participem, fornece o toma

de cada nru,
e nermito> uma sintesc de nensamento
50168 nroparaca,

fício de todos”.
po pequeno para que seja difundida em bene
ו
|
di
com
e
es
rent
dife
o
muit
as
unstânci
9 Phillips 55 node ser utilizado em circ
|
|
.
ivel
flex
ento
edim
proc
forentes pronositos, sendo um

1

como SE REALIZA O PREPARO
Esta tocnica necessita nouco dr maras

que a utiliza

6009068 0 procedimento e por. sua

condiçoes

Pastara que aquele

nara nê-lo em prática.

ser previsto , Ou
n toma ou probloma a ser discutido, node

n cue o grupo se reuna para
drsenrolar da runião do grupo. Não E comu
om circunstâncias muito difer
utitizado
“fazer um Phillips 65, senão que oste seja
nor suas caractorísticas.
rentes ou scja quando consideracic adequado
surgir no

DESENVOLVIMENTO
|

1)

uando o dirirente

zar um Phillips 66 (ex:

obter

reali
do aruno ou os menbros consideram oportuno
a uma per
opiniões, sunestões, resnostas de todos

com precisão a pergunta ou O '
ou problema sucitado), o coordenador formula
deverão formar subgrunos de 6 (seis)
toma do caso , € explica como os membros
"
tres pessoas da filcira da frente par
soja deslocando os assentos; ou virendo-so
os assentos são fixos.
três pessoas da fileira de tras cuando
como ira trabalhar cada subgrupo
2) coordenador informa sobre a maneira
ou convida a formarem os subgrupod.
(que é o que soexpõe am segundo lugar):
controlar o tempo e permitir!
3) Cada subgrupo elege um coordenador para
arp
nte um minuto, e  הטsecretário que anot
que cada membro exponha suas idcias dura
ro
ida para o grupo grande. (ambos são memb
as conclusões ou resumos e as lerã em soqu

cunta

totais do arupo)

CONTINUA

[14
4)

que qs subgrunos

| Uma vez

/ coordenador seral
minuto antos dc
5)

Cada grupo

mento as idéias

tenham cscolhigos os coordenadoros

comsça a contar os seis minutos

e os secretários

cu devora durar a tarofa. dn

'

oxnira o orazo , advortc os subrrupos para qua possam fazer p resumo
<x000 para sT

o imediatamente

durante vm minuto

exnestas na tusca de um acorde.

7

so discutem

brove

conclusão ou resposta do subgrupo

ditado ao secretário , que registra e 2 15 «em seguida,
5)

Findo o temo nara discussão des subgrupos) toma conhecimento , ocoordenador neral a

avise & neto para os secretários- relatores que Toiam seus brovos inforras.
e)

O Grupo ao usci'tar todos os rulatos di erontos dos subarunos , toma conhecimento

" בהdiversos pontos

co vista que foram obtidos,

3

7)

cxtrar as conclusões sodro os mesmos

“ faz um resumo geral cuja naturcza “anenderã co toma, rorcunta ou qualquer problema
nronosta.

"uando o cruno grande não É muito numerosa, nodem scr formados subgrupos de
4 2 E monbros. Em troca não E convenionte
rnarticinação seria afetada.

formar-se gruvos com mais de 5, norque a

So ns membros não s: conhecem, a integração sora favorceida

uma auto- apresentação brevo antes do comicrr 2 a tarefa do subgrupo.

cija com

ou toma de

discussão seja dado por escrito.

E

conveniente que וס ה

0

coordenador acral deve atuar com simnlicidasd

> naturalidade.

|

 פוספסר00  לסטסו|הטף158וע0ה66 ץ80[ו8087 03[06הטרהטו0%, Conforncias, .iesa Redon
da, filme e entrevista, etc.... a mesma pod: ser avaliada ou analizada por esta tecnica.

Por

fim, podem ser introduzidos

nesta técnica neguenas mudanças de acordo

ו

com as necessidades ou "0605505

890688698 ₪

ב

כ

בת

0

—

388999988

ב

gap

0

Madrichim :

ATE

+

Se8e8c8282585€

0

" que nós temos na mao para a
O conto é sem dúvida alguma o grande "arma

a Shich
chanichim.Sabemos, que principalmente
transmissao de valores pera os nossos
apenas receber  פה%5 através !
vê de tzofim tem 8 imprescindível necessidade de
em que se 0
contos c jogos perfeitamente adaptados a fase

COMO CONTAR UM CONTO

Como adaptar um conto 2 difvrontes idades

narrador, este deve conhecer uma im
Para se obter bonsresultados da aça o do
seu noscimento atê a maturidade, por!
portante lci psicolôgica:a crinnça passa, desde
o,que condicicnam os centros de interesvárias etapas de desenvolvimento psicolôgic
ses de cado idade.

sons 60 seu conhecimentosa mia; pai,

as

gatos,as criançrs de sua idade, etce

a
maginativo,e criança volta ao mundo dare
ma lidade.Não lhe atrai mais q mundo da
ge
vei
do
gia e do encantamento Este perío
realmente de 8 ₪
.
וו
, o ke
Nesta idade,a criança tende  הaçao
\

;

₪

entas. Busca!
roísmo e corncterísticas viol
com quem!
 חסseu livro de lcitura pessoas

desejam identificar-se.

fontes de
Podemos encontrar excclentes
de cada na
inspiração na gloriosa epopéia

um proção A criança tende,nesta idade,a

amor ao po
funêo respeito peta justiço',0

vo e um coração temerário,

a

no mundo
21000 do realidade para entrar

oi
a imaginação. Agrado-lhe atuar como
!
de
te
tros, imaginer "ações fora do limi

uma 6806 guas possibilidadessaspira a

vês de
riencia meior e a consegue atra

odo à
c)O PERIODO HERÓICO :Depois do perí

.

0 pe —
86 de 6 a 8 anos,a criança deixa

1

ão.
estórias qhe inflamam sua imaginaç

13 É
a) O PERÍODO ROMANTICO :A idade de

os 18,08 violentos . sentimentos
anos até
.
o roman
da criança se abrandam, surgindo
י
ו
ו

.
idade.
tismo c a sensibil
4
ç
0
0
a sua & a
omeca a prestar atençao
E
8
P
7

P

tar !
rencia física,estáã disposto 5 escu

êm um idehistórias romanticas que cont
m 566 8 ₪02al elevados homens que luta

te 0018 3
nte o
Neste período, surge no adolesce
rtante !
sentimento de amor.B muito impo
altos
pars. uma criança ler contos com
sentimentos ideaise

5888888 8868
ה

2E 0

ir!

o fim de atra
r um funão apropriado,com
Em primeiro lugar, temos que cria
hecimento que temos inassimilâçao da idéia ou do con

a atenção e obter o máximo de
toresse de transmitir ao chaniche

[ora

rária
leta e narmoniosamente é a obra lite
Um dos meios para rlcançe-lo comp
ti —
cons
po.i história

ptada ao tema estudado pelo gru
(uma boa história ou conto) cda
me
nichim no problema. Aproxi
ógico que introduz os cha
Pre
tuirÃ neste caso o fundo psicol
deve
o
mente.Nunca uma introduçã
ac fazê-lo chegar na 0
sujeito ao coração antes
o

ene, atuando 5

aparecerao imediatam
ccder a narraçao.0s herôis
o herói;sem inter
passar, sem deixar passar
ao
o
açã
erv
obs
uma
er
faz
e
Pode-s
seguir 1
deve alterar O estilo da narração; deve
se
a
Nunc
nte.
ouvi
do
ão
+ens
a
er
romp
com o teo agrege nada que nao tenha que ver
igual desde o princípio até o final.Nã
resse, será !
m;quando seus ouvintes perdem o inte
ma,se o conto gira em torno de algu
á-lo para continuar contando
por demais difícil voltar a ganh

DAF
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No 2

arca co mi dores a rr e ei

fomília,em seu mundo real;todas suas apre
ciações estao subjugadas as coisas e pes-

b) O PERIODO DA IMAGINAÇÃO: Entre a ida-

ps

idade 6
a) O PERÍODO REALISTA : Desdc
3 a 6 anos,a criança vive no círculo 08 '

ודד
a cre a Us «qi aSM»

|6
O Conto tem que ter um ponto culminante.,0 desenvolvimento dos aconteci-

mentos evolucionará ctê esse ponto;sc for possível prever o fim,nao haverá sus pense no contos

ivançado,em seu apogeu,o conto deve chegar rapidamente ao seu fim.Pode!
terminar no ponto culminante,porêm NUNCA com "ligaozinha de moral" ou de boa con
dutas

/
Dissemos que o narrador deve adaptar o conto ao nível psicológico e es-

piritual de seus ouvintes. Igualmente, tem de ndnptá-lo n0 tipo de conto que agre-

da a ele mesmo. A adaptação a um tipo determinado facilite o êxitdb.E muito impor-

tante para o narrador estar bem familiarizado com o ambiente em que os acontecimentos se sucedem. Terá um êxito muito maior se fizer preparativos preliminares e

se assimilar o sujeito e seu significado.
O conto será mais interessante e chamará na atenção do ouvinte,se o narrador se comportar em forme natural,sem declaamções.
Se ele tem o dom da : וno, apresentará 2 história,se nao possui ,
pode contar,porêm sempre com naturaliacde c ס2ע1₪1הת801.608011 600 סק0 ב ע0%00 ao
alcance de seus ouvintes sem dcixar ver-se o "ator" .
Interrompendo-se a nerraço

para repreender a um chanich ou ouvinte du/

qualquer;você interrompe a correntc de pensomento e de interesse dos que escutam
Trate de fazer a reprcensão por meio dc uma simples olhada ou por uma alusão indireta.0 caráter cspecial ec d fim cducativo da história requer que se conte

mo

momento apropriado,nao em um tenpo prefixado ne de maneira mecânicas
E de fundamental importancia recordar,aue um conto n2o é uma lição de !
moral. Nunca termine um conto com uma lição, poraue demonstrara”dúvidas em relação

a capacidade de compreensão do ouvinte.Ofereça-lhe antes de tudo,a oportunidade!
de ter uma vis2o geral de tudo que foi falado,
O conto deve ser humano e sincero, já que a primeira condição 2828 028 mar a atenção é a sua disposição » escutar. Haverao de escutar somente se onerrador seguir as regras da boa narração, usando eficazmente com propósitos psicológi
cos e educacionais,

A ESCOLHA DE UM CONTO
Os pais e os professores

costumam usar os contos por diversao unicamen

te,sem prestar atençoo  סםseu tema ou º forma artística, já que o conto por sí sô
traz felicidade as crianças.0 narrador tem que analizar primeiro o tema do conto
estudar seu valor e classificar os contod de acordo  ה008611800 806 8
e
seus hábitos.
Enquanto meio educacional,o conto é um meio de identificação. Pode aju -—
dar-nos a conseguir uma atenção segura e uma identificação do mesmo grau que um
jogo ou uma. função teatral,sc conseguimos adaptar ao gosto,idade e compreensão ו
de jovens, se: conseguimos apresentar .em justo momento c nº forma apropriada.
Eunidentemente, temos que escolher contos de diversas naturezas, desde

0

ponto de vista do sujeito tanto como de forma,pora grupos de idades diferentes »

O conto,relatado gernlmente em condições como par”, ser captado pelo ou-

vinte:

e ser meio ativo,por sus educação, é uma maneira excelente para incultir !

idéias e conhecimentos educativos.O principal é saber como usar estes volores de

modo que sejam ao mesmo tempo um valor moral,um bem cultural e um modo de vive >
Para estar bem,o nerrador tem ouc entender a mentalidade das crianças .
Vai escolher o material,nao somente em relação, a beleza do sujecito,a linguagem !
ou os nobres ideais que expressa,mas sim também em relação ao período psicológi-

co de seus chanichim.
E preciso que se entenda por fim,que o propósito do conto não é o de en
treter somentesjunto com o prazer deve haver também um fim mais alto,

DAF
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uz
FA SICHÃ /

Truã. Por esse
Esta 3 a forma mais usunl de der um tema na
motivo

escolhemos

lhada
cAte assunto vara uma anatise bem deta

anento por pente
sob todos os asvectos. Esneramos o bom aproveit
|
dos “acdôt Chinuch de ceda Suit.

m podeai
ue tradução titenot do Febraiec É conversação, porê
dissentação
amos degimi-ta mas acentedamente dizendo que é uma
com

conversações intormedtanÃca,

A CONDUÇÃO DE UMA 0
e

da fonma mada objeti
O mulrich אפה4 הת,000450 morosentrndo O םת

ne

ÂNI. NOSSCA,
va passível , tratando de nto us" DRÂMC

 סד האשmesmo temvo, de fonmu

*Fenicos oue nossam cvexecêa; O tempo
tá-to de forma cen”, explicando 04 termos
do intentsse,  הקסה מאהe conhecimento
se utitizana pone 1 cberutra, dependorã
ÂNCA NO MRAZO Co uma 080 , convêm que
participantes. Sec discussão  אה שהteNP
estes conceitos,
tos; velc e venc necntuor
introdução não teve mia do dez minu
em € estendon-4c0
que 1 experiência montra que 04 mndrichir Loud
untas "provocativas
הטוס, 65 650015800 fonmular uma ou varie perg
|
E

que

dos
q '

8
6

como ds 3
o dos chanteluim, Tanto e introdução
tonão como objetivo desnertm o intexoss

ncia. nenguntsa deverão sex stanejndas com antecedê

e

|

q discussão , 4 sair do tema ;
Muitos vezês 04 chevonir tendom, dumanto
1
+
medido deve monmitin esta disposão
que
om
r
sabe
2
ch
etai
de.m
s,
lema
um dos prob
uma 0

por
deverã encontrar o melhor caminho,
jã que desta 9186480
plano
não deverá nestangáa a discussão a seu
ecimento do probtema não esta sendo.
chanichim consuderarão que o csctar
devera cvitar que a sicha"se dá
geito peto arupo; por outo tado. tambim
0 madaich

gun- |
introdução nestes casco de uma pea
náija pasa problemas Laterais. à
|
|

blema 08484006
ta diretriz, permitira voltar ao pro

א

ssádado de vottar sobre as paiavras de
o DR vez em quando existe a noce
seja '
as ou para abaixar o sentimento netas,
atgins dos chavexim, seja paro aciena-t
não escutaram ou não entenderam.
para transmitir a 2000 a aqueles que

ndar o nomt do portador da idéia
Em muitos desses casos vale a pana reco
|
a discussão goi importante . De mancina
para que sinta que a sua contribuição para
da por tempo 0 madrich-deve pre >
mita
deli
ver
esti
ersa
conv
à
que
da
medi
na
,
contrâria
ndçr SUAS PRQURAS demasiado. Convêm-tak = |
venia aos "conversadores” que nãodevem exte

ar; em muitos outros casos isto não
aoz assinalar c tempo que cada um tem para opin
ue meo

à intermonpor.
sena sugiciente e o madrich se verá obrigado

participantes tomam uma posição.
Muitas Vezes OCOMRC Que 04 prÁmciros

não serão populares; diante destas maná
e surge Q impressão que qu outras possiveis
para que apareçam idtias contrãrias;no
estações o madrich tem que fazer 0 possivel
mesmo deve assinata-tas relatando
caso de isto não ocomer de nenhuma mancina, etc

|

₪8
maque 04 u que tem uma posição em  ייdevem 0600-0080 de 06008 )0א68;00 o

tem Exito em observar que todo o individuo que pensa deve de vez em quando *
opiniões sob a luz de sua experiência que chesce na medida '
revisar as próprias
qua
em que exe amadurece, os chanichim terão menos temor em mostrar as suas opinioes
drich

do.
do não as considerarem popucares, ou muda-tas uma vez que ja a tenham expressa

Em todas as sáchct deve-se cuidar pora não gixar fatos qunado não existem provas, assim como não tirar conciusões que não cstejam baseadas cm gatos.
Aqui o madrích podera fazer perguntas do iípo:

"pac pusemos provas para

e repre
tin esta conclusão” "São taívez estes exemptos extremos ou são em realidad
sentativos? " Etc... Quando perceber a necessidade o madrich devera indicar 040440especias
| gragãas onde se irão encontrar dados mais precísos. Omadrich deve prestar
e sabem.
atenção a aquetes chanichim que consideram que sabem mais que em realidad
e em
Estes indivíduos não são conscientes de sua haita de conhecimentos
cado,ou oque!
geral utilizam grases ou petavras sem entender realmente o seu stgnigi

& ainda pior, expressões sobre Às quais nuca sº peartaram seu signiticado.
A Kuutzã deverá romper cstas "bolhas" de "sabão" mostrando a cada um de
tes com cuidado. c delicadeza qual é a verdadeira situação,
|

O DE
SÃO VÁRIAS AS FORMAS EM QUE O PENSAMENTO PODE ATUAR. À DISCUSSÃ
PSICOLÓGICAS
GRUPOS PODE AJUDAR 4 DESCOBRIR O CARÁTEF E As NECESSIDADES

ICÁ-LOS DE '!
DOS גיA DIVISÃO QUE SEGUR ABAIXO TRATA VE CLASSIF

"UMA MANEIRA GERAL SOB OS DITOS CRITÉRIOS:

'€
O AGRESSIVO: Defende os direitos de suas posáções ou esta em desacondo

0

quem a apresente.
com o grupo, nega o vator da Posição que csta contra asua atacando

O QUE BUSCA RECONHECIMENTO: Atua em diferentes formas , porem todas dik-

gídas em despertar atenção de quem o rodeia.
gal
0 QUE BUSCA AJUDA: Trata de despertar as simpatias da Kvutza mostrando
ta de segurança, informação, confusão, etc,
r propoO NEGADOR: Sustenta uma opinião negativa com respeito a guaique

00 .

sen0 QUE SE CONFESS A:A Kuutza Lhe da a oportunidade ut expressar seus

timentos , suas dúvidas ..

O ATOR: Demonstra sua taita de integração com 8 Kuutza, por intermedio

da ironia e do cinismo.

|

.
O DOMINANTE:Tacta de que a Kvutza se identigáque com sua posição

av madrich apho0 conhecimento dessas gormas de comportamento permitina
que foram propostos. Nos
veita-tas em gorma egetiva e assim atcançar cs objetivos

h.
nos detenemos agora em probtemas Grequentes-do trabalho do madric
abrir a boca.
Em toda kuutzã existe aqueie chanich timido, -que não quer

a discussão. Muitas vezes
O madrich, deve estimutar este elemento, trazendo-o para
gechados 2 60/0/0008 , mass tarsucedera que aquetes tipos que em princípio pareciam
c confiança que cua o madrtch.,
6 participam como resultado do ambiente de segurança
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A Opinião Impopular

JUDAISMO E STONISMO

Alicia Freilich Segal

É um tema de extrema políti
ca internacional embora nã

pareça. Porque envolve
decisões cruciais, condut
as rotintiras reênti
"namente deslocadas e,
sobretudo, uma alegre man
ipulação da realidade
Se equivocam, Pois, os
extremistas de ambos '»s
lados
qu

ando escrevem artigos afirma
ndo erros históricos, entre
os quais
0 de que a comunidade ve
ne

zuelana tem muitos sionis
tas. Estão muito
errados, porque todas e
cada uma das coletivida
des judaicas do mundo

“atual são integralmente sio
nistas,
-

Quando este Israel,

o terceiro, não existi
a ain

da,
o
anfi semitismo cristão giquid
ava o judeu do gheto por inde
sejável,er

rante assassino de Cristo
. O judeu liberal ou rev
olucionário deste
século foi culpado de apá
trida. pelo nazismo, perigo
so comunista inte
nacional. O moderno pan
islamismo, teológico est
atal por sua prôpria :
“Origem, herda uma, expres
sa discriminação religiosa
que 16081128 8 a
niquilação do impuro dhi
mini( os infiéis judeus
e cristãos ). Essa
ordem jaz no arquetipo col
etivo que impulsbona e mob
iliza qualquer

guerra santa, especialment
e a atusl, dirigida aberta
mente contra o.
sionismo,
.
Deicida na Idade 6 62 8 bol
chevique para o Nazismo e

sionista para o pan islamismo
são expressões sinônimas, Mens
agem e o
bjetiv

o permanecem idênticos.
A luta persiste contra
os judeus.
:
Desde que o terceiro Isr
ael existe, admitido pel
a ONU
de 1949, URSS na liderança
; desde que a partir da
partição da Palesti
הת, 8 5860828 1 nascid
os fugiram, estimuladês
por seus irmãos
dos
paí

ses vizinhos e se regaram
a fundar seu Estado Palest
ino no que ho
je continua sendo Jordânia;
desde que o Gran Mufti de Je
rusalém - a
mais

alta autoridade relógiosa
muçulmana na Palestina
- se encontrou
com Hitêer — Berlim, nov
embro, 28, de 1941 — par
a selar o pacto dos
palestinos em aliança nat
ural com o nazismo, ini
ciado com a únidade

de voluntários muçulmanos
em Bôsnia, Iugoslávia: des
de que a única me
ta da

liga árabe e sua filial
OLP aponta somente para
a destruicão do
| Estado de Israel, invali

dando assim qualquer pretex
to ocasional - te

ritóriosocupados, col
onizações em Judtia é Sam
aria, Jerusalém — des
de sempre e, agora, mai
s que nunca, por instin
to de sobrevivência e
reação defensiva, todo
judeu 6 Si VISTAS |
.

A parte do

fato de se esse judeu concorda ou não com

a variada conduta governamentel da democracia israeli, de se gosta
q
não da sociedade ali criada, de se 80926 06 covarde auto 6810 6
6 ₪
gana com « 3110 86 '500 judeu mas não sionista!, de se esse
judeu é

praticante, agnóstico, indiferente ou renegado, à parte de tudo isso
a milionária propaganda pan islâmiva, abertamente consagrada a liqui
logrou o milagre de transformar o infinito
dar a entifade sionista

universo de sentimentos que é o judaismo universal em um todo únifor
me, que, à exceção de um grupo de fanáticos ultraortodoxos, apoia a
necessidade de criação de um Estado Palestinodesde que haja a prévia
elimin.. são da Carta Constitutiva Palestina sustentada no
extermínio

|

|

dos judeus israelenses.
Basta recordar que o moderno Israel exsite graças a
três fatores coincidentes. Aquele brevissimo sentimento de culpa
que
trouxe o Holocausto ao Ocidente, a mistica de um povo que durante do&s
mil anos de exilio amargou uma histfia de massacres e humilhações
pe
la perda de seu lar nacional e graças a diligente, memoriosa e solid
á
rta diáspora judaica que respaldou os pioneiros sionistas
em seu retor.
no e vitoriosa luta anti colonialista contra o Império Inglês.
Esse conglomerado judeu mundial, já livre do velho te
mor da acusaçõa de dupla lealdade - frase da verbologia nazi nes Pro

tocolos dos Sábios de Sion, livro de cabeceira de Hitler - é automa|
ticamente sionista porque sua liturgia e tradição cultural de 5740 a
nos convergem para o amor de Sion,

terra de Israel.

nie

Sua múltipla led,

E

dade - princípio básico da democracia - lhe permite exercer um equili

akee

bradó nacionalismo no pais onde possa realizar-se em liberdade e ao

mesmo tempo lhe possibilita preservar seu passado religioso sionista
enquanto contribui a aumentar os valores de convivência com outras mi
norias, rechaçando de fato qualquer tipo de fascismo, esse que em seu
postulado ideológico central exige a lealdade finica ao estado, num

ultranacionalismo inflexével e doentio.

|

De transformar o judaismo em sionismo implícito e expres
so se ocupam, pois, os discípulos de Torquemada, Hitler, Stalin e os

ayatolàs cujo lema 'a luta não é contra os judeus! se desmente ao
firmar e ativar campanhas por um Estado Palestino postulado sobre
a
liquidaçõa do Estado judeu sionista de Israel, baseando sea presumi
da

militância exclusivamente anti siomista na teoria do renomado funda|
mentalismo islâmico, antijudaico em sua essência teórica e
ação ao

א

-

largo de séculos e séculos de intolerâ
ncia, perseguição d extermínio

com o exemplo do

“rã atualmente.

Petrodôlares comandam esta moderna guer
ra santa da

chantagem, frente à qual sucumbem partidos
políticos, governos, impê
rios e até mandos, como o chamado
terceiro.

Um dia destes, o ONU 80, com a lideranç
a da URSS, por
maioria inapelável, votará uma reso
lução ordenando a quadratura do

círculo terrestre. O judaismo sionista naci
onal e internacional recha

gará a decisão, sozinho mais uma vez.

E acontece que não se trata sê de sobr
eviver,

cuidar-se para que a existência tenh
a um sentido digno.

senão de

Por exemplo,

aquilo de não inclinaríse jamais ante
ídolos, sejam de tezro ou de
ouro negro.

Questão de histíria ou de memória curta.

|

