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Chug de Machané

O QUE É MACHANÉ?

A machané é uma experiência de vida em pleno contato com a natureza.
A formação integral da personalidade requer esta experiência do contato com a
natureza, como parte fundamental da realidade do mundo, para provocar no jovem o
desejo de conhecer em forma imediata esta realidade e a curiosidade de penetrar nos
mistérios da vida natural e investigar as causas de seus mistérios, para que possa sentir
plenamente a vivência de seus valores e estimular o impulso de expressá-las, e para
satisfazer o afã pela grande missão de dominar e adonar-se da natureza em função da
redenção nacional e social do homem judeu.

A MACHANÉ DÁ A OPORTUNIDADE DE REALIZAR UMA EDUCAÇÃO
AVANÇADA

Seu recente reconhecimento como entidade educativa dentro do mundo
educacional geral - o apresenta livre de limitações como as impostas pelos regulamentos

da tradição e da rotina, o que torna passível abordar o problema da educação, de novos
ângulos e com novas formas. O problema dos novos caminhos educacionais nos levam
de encontro a uma nova escala de valores distinta e da sociedade burguesa que nos
rodeia tem sido sempre o princípio fundamental que deu vida a nossa estrutura geral
como movimento no terreno educativo e não apenas político.

A machané apresenta indiscutíveis vantagens: é em primeiro lugar uma
total e autêntica experiência de vida e, seu objetivo principal em fazer viver plena e
atualmente esta nova situação, que em nossos chanichim, os prepara a sua futura vida em
Eretz, como integrantes da nova classe trabalhadora em Israel, ao estabelecer uma

ligação orgânica, não teórica entre o chanich proveniente do meio burguês e a natureza.
A machané é uma pequena comunidade em imediato contato com a

natureza, onde não há esquema de vida pré-estabelecidos, onde não regem os

formalismos nem existem normas de conduta, senão que cada um e o conjunto devem
criar ali uma forma de vida com total veracidade ao enfrentar a natureza.

Na machané possuímos toda a vida do chanich, enquanto que durante
todo o ano o movimento divide sua ação em luta constante com o lar, a escola ou a rua
burguesa no qual o chanich vive submerso.

O chanich é, na machané, o centro da sua atividade criadora, de seus

interesses e possibilidades depende o desenvolvimento da vida na machané, as formas e a

intensidade da ação e de sua atitude e condutas sociais dependem o funcionamento e a
eficiência da kvutzá ou da a shichvá as formas de relação. Na sociedade comum em
mudança, a vida do chanich é uma parte de vida da comunidade da casa paterna e da
sociedade escapam à sua influência. A única exceção neste terreno é o movimento
juvenil. onde o chanich adquire um determinado “status”, quer dizer. possibilidade de
influência criadora, além da convivência entre os sexos que permitem a coeducação de
nosso movimento, e estes dois elementos se fortificam muito mais na machané onde a
influência é direta, quando no meio burguês é relativamente nula.

A machané é uma experiência de vida criadora para o chanich e a kvutzá.
A vida está ali em contínua atualização, num enriquecimento ininterrupto, e é uma
realização.



Do ponto de vista da educação social, a machané pode oferecer

extraordinárias possibilidades como experiência de vida democrática, onde os madrichim

saibam conduzir à uma organização de vida kibutziana, em oposição à uma organização
do tipo semi-militar e se saibam introduzir o chanich na administração e solução dos
assuntos para os quais está capacitado graças à sua evolução mental.

A machané coloca ao jovem uma situação real do membro ativo de uma
comunidade despertando e formando sua consciência social, aclarando o conceito da
missão e da responsabilidade do homem como ser social. Demonstra-se constantemente
de que maneira é formado o formador do conjunto, como se equilibra a vida em
comunidade, quais são os mecanismos da vida coletiva e assinala-lhe os valores da

sociedade e do homem no seu aspecto social para que oriente adequadamente sua
conduta.

A autonomia de vida de acampamento e o valer-se por si mesmo para

realizar-se como sociedade, requer uma ativa intervenção de todos seus participantes e,
portanto, um contínuo requerimento das qualidades essenciais do ser social:
compreensão, simpatia e respeito ao próximo, solidariedade, cooperação, boa vontade,

generosidade e entrega aos demais, responsabilidade e disciplina. Ajuda ainda a descobrir
o valor da amizade e o alto significado da fidelidade.

Desde o ponto de vista da formação geral do nosso chanich, a mudança
de vida que priva-o de seus meios habituais, da casa, da sociedade e da escola, e livra-se
repentinamente por sua própria inciativa, fazendo-o responsável por si mesmo,
colocando-o frente à uma realidade com suas variadas situações e problemas, suscita nele

a reflexão sobre a própria pessoa - tratando de descobrir seu valor, suas possibilidades e
sua própria determinação. Este esforço de pensamento e conhecimento faz nascer e
acrescentar a consciência de que cada um é responsável pela própria formação e pela sua
vida, o que intensifica de maneira estraordinária o impulso criador da personalidade.

As vivências se golpeiam continuamente na machané, especialmente a dos
valores humanos que surgem da apreciação e comparação de pessoas conhecidas e novas
pessoas ao destacar-se um valor ou uma desvalorização nas relações humanas. As
vivências estéticas da natureza, a busca de um valor supremo e a compreensão do
universo real e a posição do homem nele, afirmam os modos de captação dos valores,
aclaram sua hierarquia e. às vezes, revelam um novo valor como supremo, o que pode
determinar uma mudança na orientação e organização de uma personalidade. No caso de
nosso movimento é a passagem de nossos chaverim de uma valorização burguesa a uma

valorização socialista judia. As vivências tendem a completar-se na própria expressão e
impulsos criadores, os quais encontram formas e fazem surgir inesperadas manifestações
reveladoras de uma alma.

O conhecimento também se enriquece e se afirma frente a natureza, se
desperta a curiosidade por esta realidade, por seus problemas e se aprende os recursos
necessários para se viver nela.

A formação do caráter encontra também valiosíssimas oportunidades.
Todo o chanich na machané deve descobrir seus interesses, planejar e realizar suas
atividades: para isto é necessário saber achar seus próprios desejos, lançar à iniciativa,
organizar as ações em função do futuro, escolher os meios e possuir a força do futuro,

escolher os meios e possuir a força de vontade suficiente para conduzir a realização até o
fim. Cultivam-se assim condições essenciais do caráter: capacidade de decisão, firme
vontade e energia para manter a ação. A incessante exigência de definição, de decisão,
de ação. se resolve na eleição e no estabelecimento dos fins, cada vez mais imediatos
para a vida, baseados nos valores que mais ressonância despertam no espírito.



A vida assim orientada adquire um estilo próprio que indica uma direção

permanente que nosso chanich deve receber, é a realização pessoal da colocação,

ideológica de nosso movimento.
A situação da machané provoca assim um amadurecimento adequado a

cada idade, uma maior e mais clara consciência de sua personalidade e conjuntamente
uma maior seguridade e independência no pensamento, no juízo e na facilidade de ação
para captar e compreender novas situações a ajustar convenientemente a conduta..

 



Chug de Criatividade

JogoIntrodutório:
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Unir todos os nove pontos, usando apenas quatro retas, sem tirar o lápis do
papel. A solução se encontra ao lado da proposição.

Deixar que cada chanich tente separadamente resolver o problema, os que
conseguirem não devem mostrar aos outros.

Mostrar que para conseguir lograr o objetivo deste jogo eles tiveram que usar a
criatividade. Tiveram que sair do óbvio (que era o marco das bolinhas) e enxergar além!

Ou seja, devemos às vezes sair do comum e das normas para alcançar nossos
objetivos que não devem ser limitados.

Outros Exercícios:

Tempestade Cerebral ou Direito de Criar

Numa peulá deste tipodeve, o madrich, tornar bem claro para os chanichim que
cada um deles tem a liberdade de dizer o que passa por sua cabeça. Exercícios deste tipo
envolvem dinamicidade do grupo e o madrich tem a função de explicar, de maneira
estimulativa, que a importância maior é cada qual colocar para fora o que esteja
passando por sua cabeça, para que assim, o grupo, e cada um tem um papel importante
dentro do grupo possa criar. CRIAR É A PALAVRA CHAVE.

Outra coisa que deve ser explicada é que qualquer tipo de crítica, boa ou ruim,
em forma de falação ou de manifestação depreciativa, deve ser omitida. As vezes, de
acordo com a maturação de cada grupo, as pessoas assumem um papel de repressão. O
constrangimento de ceras pessoas se dá pelo medo que tem de serem criticadas pel
grupo. Numa peulá deste tipo, deve ficar claro, que assim nada será criado. Pois é
impossível criar sem um ambiente de cooperação.

Coloco então alguns exemplos de exercícios que podem ser utilizdos para
desenvolver a espontâneidade de cada chacich, a cooperação dentro da kvutzá e a
criatividade.

lo Exercício - O madrich explica que a situação é a seguinte: todos estão
perdidos em uma ilha deserta e só o que se tem é um Pêndulo de um relógio. A kvutzá

divide-se em grupos pequenos(5 ou 6) e num tempo que o madrich estipula, não pode
ser grande (S minutos) devem enumerar a maior quantidade possível de utilidade que o
Pêndulo poderia ter naquela ilha.

20 Exercício - A kvutzá senta em roda e o madrich explica que em suas mãos
está uma porção de massa de modelar e agora cada um vai poder modelá-la do jeito que

quiser. Então, o madrich faz determinado obeto com a massa e passa-a para outro
chanich do seu lado e assim a massa vai passando de m!ão em mão. O madrich deve
fazer com que todos finjam que a massa existe. Se isso fosse feito realmente com uma

  



massa de modelar, iria demorar muito tempo até que cada um concluisse o seu trabalho,

o que tornaria o exercício um saco. Outra opção, é o madrich, tomar na sua mão um
lápis e dizer que cada um, agora, pode transformar o lápis no que quizer, para isto basta, '
ao receber o lápis sem se comunicar oralmente, mostrar a utilidade deste novo
instrumento, usando o lápis. Neste caso é necessário ter-se o lápis.

30 Exercício - este exercício serve de introdução à qualquer peulá. O madrich
deve arranjar um desenho relacionado com o tema da peulá, que seja rico de situações e
pessoas e dinâmico no conteúdo. Divide-se a kvutzá em grupos como no primeiro
exercício e cada grupo deve enumerar o que vê no desenho. E importante o madrich
dizer que vale tudo, desde coisas concetas que todos enxergam até abstrações e
sentimentos que as pessoas do desenho parecem ter. O objetivo é tornar o desenho vivo
e conviver com ele. O madrich não pode deixar o tempo à solta. É importante que o
exercício seja rápido e que acabe logo que ele se esgotar dentro dos grupos.

40 Exercício - Vender uma folha em branco. Explorar ao máximo a sua utilidade.
Falar para que serve, fora o básico.

So Exercício - Tirar a sujeira da pá mexendo 2 palitos. Não pode mexer mais de
2 e tem que ficar a mesma pá.

| & | * | +

“O quea gente quer é o desenvolvimento da capacidade de criar. O respeito

pela originalidade de cada um. O despertar da potencialidade das pessoas.”

“Tudo o queeu ensinar só será a base vocês tem que criar mais em cima do
que aprenderam. Estar “livres para voar”.

Distribuir e Ler com os chanichim o texto: “20 maneiras de ser mais criativo”

 



VINTE MANEIRAS DE SER MAIS CRIATIVO
Artigo publicado no “Chicago Sunday Tribune”, de autoria de Whitt N. Schultz

1- 58108 que há um tesouro em sua cabeça - uma mina de ouro entre suas orelhas. Construir um
computador com as mesmas características do seu cérebro custaria mais do que 3 bilhões e bilhões de
dólares. Sabe como se escreve isso?

Assim, um três e dezoito zeros: US$ 3.000.000.000.000.000.000.

2 - Todo dia escreva pelo menos uma idéia sobre estes assuntos: como eu posso fazer meu trabalho
melhor; como eu poderia ajudar outras pessoas; como eu posso ajudar a minha empresa; como eu posso
ajudar o meu pais.

3 - Escreva seus objetivos específicos de vida. Agora, carregue esta relação no bolso - sempre.

4 - Faça anotações. Não saia sem papel e lápis ou algo para escrever. Anote tudo, não confie na
memória.

5 - Armazene idéias. Coloque em cada envelope um assunto. Idéias para a casa, para aumentar a sua
eficiência no trabalho; para ganhar mais dinheiro. E vá aumentando este banco de dados através de
leitura, viagens, conhecimento com novas pessoas, filmes, competições esportivas, etc.

6 - Observe tudo cuidadosamente. Observe e absorva. Aproveite o que você observa. E principalmente,
observe tudo comose fosse a última vez que você fosse ver.

7 - Desenvolva uma forte curiosidade sobre pessoas; coisas, lugares. Ao falar com outras pessoas faça
com que elas se sintam importantes.

8 - Aprenda a escutar e a ouvir, tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Perceba o que não foi dito.

9 - Descubra novas fontes de idéias. Através de novas amizades, de novos livros, de assuntos diversos, €
até de artigos como este que você está lendo.

10 - Compreenda primeiro. Depois julgue.

11 - Mantenhasinal verde de sua mente sempre ligado, sempre aberto.

12 - Procure ter umaatitude positiva e otimista. Isso ajuda você a realizar ses objetivos.

13 - Escolha uma hora e um lugar para pensar alguns minutos, todososdias.

14 - Ataque seus problemas com maneiras ordenadas. Uma delas é descobrir qual é realmente o
problema,se não você não vai achar a solução. Faça seu subconsciente trabalhar. Ele pode e precisa. Dia
e noite. Fale com alguém sobre a idéia, não deixe ela morrer.

15 - Construa grandes idéias a partr de pequenas idéias. Associe Idéias. Combine. Adapte. Modifique.
Aumente. Diminua. Substitua. Reorganize-as. E finalmente, inverta as idéias que você tem.

l6 - Evite coisas que enfraqueçam o cérebro: barulho, fadiga, negativismo, dietas desequilibradas,
excessos em geral.

17 - Crie grandes metas. Grandes objetivos.

18 - Aprenda a fazer perguntas que desenvolvam o seu cérebro: Quem, Quando, Onde, O quê, Por que,
Qual, Como.

19 - Lembre-se que uma idéia razoável colocada em ação é muito melhor que uma grande idéia
arquivada.

20 - Use o seu tempo ocioso com sabedoria. Lembre-se que a maior parte das grandes idéias, os grandes
livros, as grandes composições musicais, as grandes invenções foram criadas no tempo ocisos dos seus
criadores.



Leitura Complementar: Henfil eaCriatividade

“A inspiração é um cachorro preto,
um doberman bem aíatrás de você.”

O que a gente quer é o desenvolvimento da capacidade de criar. O respeito pela
originalidade de cada um. O despertar da potencialidade das pessoas.

Há duas formas de você criar. Uma delas é que você só cria cm um cachorro
preto atrás. O que significa o cachorro preto? E a urgência, é a necessidade concreta, o
prazo estourando. É aquele négocio assim. Você está doente, com o joelho arrebentado,
mas vem um cachorro preto, um doberman atrás de você. E aí você corre, e se preciso,
até pula na água sem saber nadar. Se for para subir num poste, você sobe. A

URGÊNCIA É A MÃE DA CRIAÇÃO. Isso tem a ver com uma frase de técnico de
futebol Gentil Cardoso aosseus jogadores: “Eu quero que vocês vão na bola como num
prato de comida. A NECESSIDADE E UM NEGÓCIO ESSENCIAL. Eu fiz alguns
exercícios em relação a isto. Eu pegava, de repente, e dizia : “Vamos desenhar agora,
tem dois minutos para acabar.”Então as coisas saiam e as pessoas até se assustavam.
Mas claro que saiam: eu soltava o cachorro preto.

Fizemosesse tipo de exercício várias vezes e se viu que na repetição o resultado
era muito pobre, porque, apesar do cachorro preto, você acaba sempre trabalhando em
cima do que já tinha. Você termina gastando o que tem só para a sobrevivência. E,
PARA CRIAR MESMO, VOCÊ PRECISA ALGO MAIS. PRECISA DE
INFORMAÇÃO. A informação é importantíssima. O conhecimento é que te dá mais
condições de criar. Vem o cachorro preto você corre, se joga na água. Você nada, nada

peito, borboleta. Vai que o cachorro preto não vai embora, fique na margem. Aí você te
que nadar de outro jeito, te que boiar, tentar outros estilos, ir se aguentando. É isso, que

tem pouco conhecimento morre afogado, ou o cachorro pega.
O problem da informação é fundamental. Inclusive tem o aspecto do ver e olhar

que Castafieda tanto fala nos seus livros. Você pode olhar as coisas e não ver. É a
informação que faz com que você veja as coisas. Os grandes artistas do mundo inteiro
tem uma informação muito grande. Quer dizer, os primitivistas, podem não ter

informação teórica, mas eles tem vivência. São pessoas que viveram em mil lugares,
viveram mais do que quem escreve, mais que os teóricos. A INFORMAÇÃOÉ VITAL
PARA APRENDER AO OLHAR E VER AS COISAS.

 



Chug de Jogos

Os princípios da transmissão de jogos

1. Conhecimento

O madrich deverá sabertodas as regras do jogo. As vezes, o madrich percebe que a
única regra que ele não conhece é a mais importante, e sem a qual o jogo fura;

2. Entusiasmo

O madrich deverá mostrar entusiasmo desde o início do jogo para contagiar os
chanichim;

3. Explicações

Curtas e claras. O madrich não precisa explicar uma regra antes do necessário;

4. Dugmá Ishit

O madrich explica. dá exemplo e participa. As vezes. os chanichim não estão a fim
de começar o jogo. A participação do madrich os anima e quebra o gelo;

5. Adequação

O jogo deve ser adequado alguns fatores para que seja eficiente e contribua para a
peulá:

6. O objetivo do madrich

O que o madrich quer conseguir através do jogo. Se quiser acalmar chanichim
muito agitados e barulhentos ele escolherá um jogo calmo e, se quiser "acordar"
chanichim "adormecidos”, escolherá um jogo agitado;

7. O tema da peulá

O madrich escolherá um jogo (se der) com alguma relação com o tema da peulá,
para que os chanichim entrem no clima desejado;

8. Local da peulá

9. O final do jogo

O jogo deve terminar no "timing" certo; não antes dos chanichim se divertirem, mas
também não depois de acabar o saco dos chanichim. O jogo deverá acabar no auge, no
ponto mais proveitoso. O objetivo é deixar sempre um gosto bom na boca do chanich,
para ele ter motivo e vontade de jogar novamente.  



O significado da recreação e do jogo

Não existe nenhum tratado de psicologia infantil, nem estudo sobre o processo geral da
educação que deixe de enfocar o tema do jogo. Desde os mais remotos tempos, os
homens têm tentado entender este mundo da infância, o que tem resultado quase sempre
impenetrável. Realmente. o que se sabe de certo. nem pode dizer-se que haja uma teoria
elaborada do jogo com validade universal. Algo escapa ao adulto quando este tenta
penetrar na "vida do jogo" e os mais profundos estudos concluem hipóteses que, sem
dúvida, encerram parte da verdade, mas nunca toda a verdade. Apesar de tudo, o jogo
continua sendo o mundo mágico da infância, praticamente igual a si mesmo através dos
séculos, a tal ponto, que as rápidas transformações que ocorrem em nosso tempo não

conseguiram afetá-lo tanto como poderia esperar-se.

Nas páginas que seguem, resumimos algumas das teorias mais importantes dobre o tema,
de crucial importância para quem precisa de uma formação pedagógica completa, e para
quem tem responsabilidade direta na vida recreativa das crianças.

A recreação

Este termo designa toda a classe de distração fora do trabalho para qualquer idade. As
atividades recreativas infantis são, geralmente, denominadas jogos. Neste estudo,
incluiremos o jogo como um parte de um conceito mais amplo, que é a recreação.

No seu significado mais comum, a recreação se contrapõe ao trabalho; disto poder-se-ia
concluir que, no recreio, cada um faz aquilo que gosta, e no trabalho, aquilo que não
gosta. Sem dúvida, esta concepção perde seu valor quando se trata de um trabalho
prazeroso. A fim de evitar a discussão a respeito de se o trabalho prazeroso é recreação
ou não, definamos a recreação atendendo à sua finalidade individual, mais que ao sentir
individual contingente. desta forma, recreação é o que as pessoas fazem pelo prazer que
encontra nele, sem outra recompensa que a pura atividade, não contribuindo a mesma

para ganhar a vida. A determinação de uma coisa como recreação ou trabalho não
dependendo que faz a pessoa, a razão (finalidade) que fundamenta a ação. Os
pesquisadores do desenvolvimento infantil estimam o jogo, unanimemente como vital,
quer dizer, indispensável para o desenvolvimento do ser humano. O ritmo acelerado da
vida moderna torna essencial um programa recreativo saudável para uma vida bem
equilibrada. Como jovem, como cidadão, e, mais tarde como pai, a personalidade
humana logrará maior dignidade, e uma integração mais íntegra, se o programa de vida

inclui uma atividade recreativa saudável e construtiva. Mesmo assim, todos os
educadores reconhecem que não existe um programa orgânico de educação adaptado
para as instituições escolares. Existem algumas razões devido as quais importa
proporcionar à criança condições adequadas para jogar:

0 Se o jogo é vivaz e enérgico, proporciona à criança um exercício que, de
nenhuma outra maneira. ela poderia conseguir. E tão grande a necessidade de jogo entre
humanos que já os antigos sociólogos o incluíam em uma lista dos instintos. O certo é
que o jogo expontâneo é uma peculiaridade universal da infância, e está estreitamente
associado com o desenvolvimento muscular, coordenação motora, assimilação,
desassimilação e outras funçõesvitais.  



2 O jogo com outra crianças leva à experiências nas relações sociais. Enquanto
Joga com os companheiros. a criança aprende a cooperar. descobre o direito do outro e

aprende a conduzir-se dentro de um grupo social. A sociabilidade é aprendida com
aprendizagem, da mesma forma que o falar e o que escrever. A vida do jogo oferece uma
oportunidade real para o desenvolvimento social.

2 O jogo é necessário par a saúde mental. Falta-nos provas científicas sobre a

influência da recreação na vida psíquica das pessoas. Mas as autoridades em higiene e
desenvolvimento infantil ressaltam a grande importância da recreação e a consideram
indispensável para a obtenção de uma personalidade equilibrada. Na vida recreativa, o
indivíduo tem ocasião de perseguir, sem impedimentos, sua vocações, de construir seu
próprio "eu" livre das rígidas experiências do mundo que o rodeia.

4. O jogo oferece aos adultos a oportunidade de relacionar-se com as crianças em

pé de igualdade. Jogando juntos,a criança e o adulto tem o mesmo fim, e o adulto deixa
de ser o censor da criança.

Há 25 anos, quando se estabeleceram os princípios educacionais fundamentais,
considerou-se importantíssima finalidade escolar à prepara

cão destinada a "empregar dignamente o tempo livre". Desde então, existe uma
acentuada tendência para um programa recreativo mais adequado nas escolas. Desde
então, ficou bem estabelecido que:

1 A juventude, em geral, em todas as etapas da vida, está mal preparada para a
recreação construtiva.

2. Que arte da recreação deve ser aprendida como se aprende a ler, escrever, etc.

Um recente estudo à cerca das atividades dos adultos mostraram que aqueles que se
recreiam com trabalhos manuais . os aprenderam durante a infância, e aqueles que não
fizeram então, tampouco o fazem quando adultos. Isto parece indicar, em primeiro lugar,
que um programa recreativo adequado pede aprendizagem de atividades que possam
prosseguir ao longo da vida. As atividades regulares complementares agora ensinadas
nas escolas, na sua maioria não podem ser continuadas posteriormente, pois são muito
forçadas. Requerem demasiado número de pessoas e são demasiado custosas. A pessoa
bem preparada para uma vida recreativo-construtiva terá explorado suas próprias
capacidades provando-as em várias atividades não obrigatórias.

Pode-se chegar a isto unicamente enfrentando sistematicamente as crianças dom
atividades educativas e recreativas que osdivirtam e que desenvolvam suas atividades.

A criança e seus jogos

Depois dos cinco anos, os meninos apreciam jogos de conquista, de mistério. Pistolas,
revólveres, roupas de cowboy, de Batman, etc, podem ser usadas em vários jogos. As
meninas. ao contrário, preferem um jogo mais trangiilo. se entretém com bonecas,
preparam a comida, 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 profundamente o mundo dos jogos. As letras e os números se
convertem em brincadeiras para as crianças. A curiosidade pelo conhecimento é a  



continuação da curiosidade que sentiram pelo mundo circundante. até os cinco ou seis
anos. Com a aprendizagem escolar aparecem novos jogos. nos quais se combinam as
capacidadesintelectuais e o azar.

O menino realiza o aprendizado da competência e do compartilhamento em tarefas de
seu grupo, através de jogos que vão desde o azar até a perícia. O loto, as corridas, o
dominó lhe abrem um novo mundo. Neste mundo, competir significa, a princípio,
aniquilar. Se triunfa sobre alguém, mas não com alguém. Será necessário uma grande
aprendizagem até chegar a uma nova forma de competição na qual se inclui e admite o

possível 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 saiu de sua casa percorre um caminho, salvando-se
de obstáculos ou recebendo vantagens. Este caminho é o símbolo do que percorrerá na
vida até chegar ao êxito ou fracasso. Só poderá decidir se jogará suas quatro fichas no

começo ou economizará alguma parte para uma possível estratégia final. Deste modo,
simboliza o manejo de suas forças nesta luta de adaptação e conquista do mundo.

A loteria também situa o jogador entre a habilidade e a sorte. A atenção e concentração,
com os quais jogue, decidirão muitas vezes o êxito. O jogo com baralho lhe oferecem
uma gama com possíveis combinações entre a habilidade e o azar. Em todos eles, deve

enfrentar um adversário, entregar-se ou triunfar. Podem ajudá-lo alguns golpes de sorte,
mas sua perícia decidirá também o manejo desta sorte. Estes jogos, tanto para o menino
como para a menina, se alteram com outros, nos quais ses acentua a diferença de sexo.

Todos os meninos já jogaram um jogo que possui vários nomes. Cada jogador dispões
de três fichas e ganha aquele que evita que se seu adversário as ordene na mesma linha e,

por outro lado, consiga ordená-las. A disposição das linhas não interessa, somente é
importante colocar uma ficha entre duas que querem ser três ou chegar a ser três. Este
jogo é o simbolo das vicissitudes que a vida impõe até se chegar a estabelecer uma boa
situação edípica. Os competidores são os irmãos e se luta para conseguir a relação ideal
com os pais. a igual distância de um e do outro.

Com o banco imobiliário se inicia o jogo com azar. símbolo das condições com as quais

cada 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 as níveis de

compreensão do manejo e significado do dinheiro no mundo atual, com os quais exercita
com o jogo, dificilmente encontraremos muita diferença. Os atos de generosidade e
avareza, de medo e de arrojo, se exercitam revelando muito da personalidade do jogador
e de sua forma de relação com o dinheiro. Para o homem atual, o dinheiro e seu manejo
configuram uma situação traumática muito intensa: em nossa sociedade, tal como está

organizada, acarreta uma séria de dificuldades, angústia e culpas. A criação desse jogo é
um intento de elaboração dessas angústias.

Nas damas e nos xadrez, o motor inconsciente do jogo é a necessidade de enfrentar os
pais, entrar em seu mundo de adultos e competir com ele. E já não se parte do azar, mas
que o êxito depende da habilidade 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. Por outro lado. há outros que o encobrem cuidadosamente, que o  



levam. digamos, a um plano quase de abstração. Que significa a queimada? Se entra e

sai, o que se detém perde, há dificuldades e vantagens. céus e infernos. O jogam meninos
e meninas. à

Os adultos fabricam jogos para as crianças; alguns permanecem sem modificações ao
longo dos anos. Outros são cópias de situações novas e vão responder à necessidade do

adulto de elaborar a inclusão de novas situações de perigo. São exemplos disto os discos
voadores e elementos de guerra atômica, que fizeram sua aparição no mundo dos jovens
e nas imagens das historietas para crianças desta idade.

A partir dos sete ou oito anos, e até chegar à puberdade, o corpo volta a ter um papel

fundamental. Se intensifica o gosto pela luta, pelas corridas, pelo futebol. Se acentua o
prazer pelo jogo de esconde-esconde e pelos jogos de mãos. A culminação deste jogos é

a exploração de um quarto escuro, onde as buscas têm um conteúdo genital muito
importante. A escuridão como condição necessária para este jogo, na medida que vão se
definindo as capacidades genitais, e se faz possível a utilização dos olhos.

Se no começo de sua vida, o menino passou do jogo com o corpo ao jogo com objetos,
agora irá abandonar estes objetos para orientar-se novamente de um modo definitivo em
direção ao seu corpo e o de seu par. Desprender-se dos jogos exige do menino um
grande trabalho. Vemos adolescentes que guardam alguns jogos de sua infância, quando

faz muito que não os utiliza para brincar. A partir dos dez ou onze anos, a menina ou o
menino procuram agrupar-se. Os meninos se rodeiam de meninas e o mesmo ocorre com
as meninas, porque necessitam conhecer-se e aprender as funções de cada sexo.
Abandonam paulatinamente o mundo dos jogos na puberdade, quando os dois grupos se
unem, quando as exigências amorosas substituem os jogos.

Como organizar os jogos

O êxito do programa recreativo depende, em grande parte do diretor ou líder. Sem uma
hábil e inteligente direção não se obtém resultados positivos, ainda que se com muito
material e espaço adequado.

Boa vontade e voz forte não são os únicos requisitos para que um dirigente ou líder
tenha êxito. Este deve ser naturalmente social, quer dizer, que lhe agrade mesclar-se com
as pessoas; possuir um grande sentido de humor, recursos para empregá-los em situações
oportunas. inteligência ágil e vivaz, alegria e simpatia naturais. conhecimento e domínio
do que ensina, habilidade prática na matéria, sentido de organização,etc.

Também é necessário ter em conta diversos pontos a fim de que as atividades
programadas tenham o êxito esperado. Assim, oferecem uma séria de indicações úteis
para os dirigentes e oslíderes.

1. Todos os participantes na atividade

O primeiro dever do dirigente ou líder é o de receber a cada um dosparticipantes. É
necessário romper, por exemplo, a timidez que trazem consigo, cada um, quando entra
pela primeira vez num, salão.  



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 circulo, uma linha receptiva, um movimento geral. O
importante é que cada um participe do jogo. Introduzir vida e entusiasmo a todas as
atividades, porque a participação ativa nos primeiros jogos é um bom indício de uma
reunião social agradável.

2. Manter sentido de ordem

Sem acabar com o espírito de alegria, é necessário manter um sentido de ordem,
especialmente nas atividades de equipes, ou quando a prova exige concentração. Ajudará

muito neste sentido que cada grupo tenha um lugar assinalado, de antemão, e que se
nomeie um encarregado ou capitão do mesmo.

3. Ter todo o material à mão

Junto com o projeto do programa, é de suma importância preparar todo o material
que seutilizará 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 de material não ajudará a boa organização e manejo do grupo, demorando a
iniciação da atividade.

Por outro lado, o líder perderá algo de autoridade. A fim de chamar a atenção e
obtero silêncio quando se requer, o líder deverá contar com um apito ou campainha.
4. Como ensinar os jogos

Ensinar 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 participante e,
uma vez conseguido, se farão as indicações de maneira breve, concisa, com voz clara, o
suficientemente clara para que todos ouçam.

É mais fácil explicar as regras do jogo depois que os participantes 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. É melhor, antes de inicia-lo, jogá-lo
uma vez para que seja bem entendido. Esta forma é a melhor e mais conveniente que
muitas explicações.

Explicar o jogo com tanto entusiasmo que os participantes estejam ansiosos de
começa-lo. Não há que impacienta-los se os participantes são lentos no aprendizado.
Muitas vezes,a falta é do líder, se o jogo marcha equivocadamente.

5. Nunca gritar

O líder perderá a voz, o bom humore o respeito de todo o grupo se gritar. Se uns
poucos participantes continuam conversando, não é conveniente falar mais alto que o
grupo, mas se deve obter a colaboração dos outros participantes, por meios adequados.
Se consegue pela força de opinião do grupo, na forma mais efetiva, que gritando e dando
um concerto de apito.  



6. Preencher cada minuto

Conseguir o interesse da cada participante e manter cada minuto cheio e ocupado, -
para que não haja lugar à desordem. O dirigente ou líder que tem êxito é aquele que está
todo o tempo um passo adiante dos participantes.

Ocorrem erros. ainda que os jogos tenham sido preparados cuidadosamente. É

conveniente antecipar-se a eles, capitalizá-los, levando ao lado alegre, e rapidamente
mudar para uma nova atividade. Se um jogo não se desenvolve corretamente, de forma
rápida deve se passar para outro. porque os momentos agradáveis dos participantes vêm
em primeiro lugar.

As regras tem que aplicar-se com certa força, evitando o tipo de jogo que evita o

engano, àqueles que enfatizam o aspecto de vencer. O líder que permite o engano, a
violação das regras estabelecidas, perd o direito ao respeito dos participantes e frustra o
propósito do jogo. Além de anular a responsabilidade ética daqueles que se esforçam
para jogá-lo limpamente.

7. Guiar todo o grupo

Conduzir as atividades não como um ditador, mas como um guia ou fazedor de

alegria. Ao dirigir os jogos, fazê-lo com sentido de segurança, dando a impressão de que
conhece o que ensina.

Uma atiotude de segurança, um tom de voz decisivo, facilidade nos detalhes, que

mostra o diretor ou líder seguro de si mesmo, criará confinça no grupo. Cada palvra ou
gesto tem que demonstrar vigor e entusiasmo. Um cumprimento, um sorriso, uma
palavra de estimulo, terá como resultado um espírito de cooperação para os jogos que se
relaizam

8. Número de participantes

Naorganização de certos jogos, especialmente nos de equipes, é conveniente que os
participantes sejam em número restrito. Se a quantidade de participantes é grande, as
equipes não deverão contar com mais de dez pessoas. Assim, deverão ser feitas tantas
equipes quantas necessárias. Competem três ou quatro equipes de cada vez, e depois os
vencedores jogarão entre si. Quando os jogos são em pares, encontramos os ganhadores,
ao final.

Devemosrecordar que, ainda que todos presentes não joguem naquela vez, aqueles
que atuam em público devem ter seus momentos dealegria.



9. (Como escolher as equipes

Quando os participantes são de ambos os sexos, convém que haja um número igual
de moças e de rapazes em cada equipe. Agrega interesse e sociabilidade. Para escolher as
equipes de maneira simpática, se empregam algumas formas. Seguem algumas sugestões:

a- Entregar a cada participante um pedaço de papel de cor diferente, sendo uma para
cada grupo e, assim, se juntarão os participantes da mesma equipe. Esses pedaços podem
ser cortados em formas distintas, e cada participante deverá encontrar o companheiro
que tem o pedaço com a mesma figura.

b- Formar circulos concêntricos; as chaberot dentro e os chaverim no círculo
externo, camonhando em sentidos opostos. Quando o líder apitar, estarão emparelhados
aqueles que se situarem frente a frente.

c- Formar equipes por cor de cabelo, cor de olhos, ou por gordos, magros, médios,
etc.

O Programa

Ao se planejar o programa, devem ser levadas em conta os diversos fatores que influem,
tais como: o lugar, o número possível de participantes, idade, sexo, tempo disponível, o
tipo de atividade mais apropriada que proporcione alegria. Oferecemos, a seguir,
diversos elementos que deverão ser levados em conta ao se projetar um programa de
atiovidades recreativas:

a- Dar início à reunião com a chegada dos primeiros participantes, devendo se
preparar jogos que sirvam para conhecer-se, relacionar-se;

b- Ao iniciar-se o programa, utilizar jogos que tenham como finalidade mesclar os
pareticipantes para romper o gelo,a fim de unir e familiarizar o grupo;

c- Coordenar as atividades de forma a facilitar o movimento do grupo, de um tipo
de jogo a outro e que os leve, progressivamente, de uma atividade para a próxima;

d- Combinar um programa diversificado, que inclua jogos quietos, ativos,
mescladores, de truque, etc, com outras atividades nas quais uns poucvos participam e os
outros são espectadores;

e- Finalizar o programa com um jogointeressante, a fim de que 0 grupo fique com o
desejo de voltar-se a reunir e jogar.

 



Chus de Peulá

Instrumentos Educativos:A Sichá

Esta é a forma mais usual de dar um tema na Tnuá. Se nos perguntássemos o que é uma
Sichá, nos encontraríamos com um problema para defini-la. Sua tradução literal do Jvrit
é conversação, porém poderíamos defini-la mais acertadamente dizendo que é uma

dissertação com conversações intermediárias.

A condução de uma sichá

O madrich abrirá a sichá apresentando o tema ou o problema na forma mais objetiva
possível, tratando de não usar a primeira pessoa. Tratará, ao mesmo tempo, de formular

em forma clara, explicando os termos técnicos que possam aparecer.

O tempo queutilizará para abertura dependerá do interesse, experiência e conhecimentos

dos participantes. Se a discussão deve terminar num prazo de uma hora. convém que a
introdução não leve mais do que dez minutos. Vale a pena acentuar estes conceitos já
que a experiência mostra que os madrichim tendem a estender-se na introdução.

Convém, ,se possível, dirigir uma ou várias perguntas "provocativas”, que terão como

objetivo despertar o interesse dos chaverim. Tanto a introdução como as perguntas
deverão ser planejadas com antecedência.

Muitas vezes, os chaverim tendem durante a discussão a sair do tema; um dos problemas

que surge para o madrich é saber em que medida deve permitir essa dispersão. O
madrich deverá encontrar o melhor caminho: por um lado, não deverá restringir a
discussão a seu plano, já que desta maneira os chanichim considerarão que o
esclarecimento do problema não está sendo feito pelo grupo; de outro lado, também
deverá evitar que a sichá se dirija para problemas laterais. A introdução, nestes casos de
pergunta diretriz,permitirá voltar ao problema principal.

De vez em quando. existe a necessidade de voltar sobre as palavras de alguns chaverim,
seja para aclara-las ou para abaixar o sentimento nelas: seja para transmitir a idéia
àqueles que não escutaram ou não entenderam.

Em muitos desses casos. vale a pena recordar o nome do portador da idéia para que este
sinta que sua contribuição para a discussão foi importante.

De maneira contrária. na medida que a conversa está limitada pelo tempo, o madrich
deverá prevenir aos "conversadores" que não devem estender demasiadamente suas
palavras. Convém, talvez, assinalar o tempo que tem cada um para opinar; em muitos
casos. isto não será eficiente, portanto, o madrich se verá obrigado a interromper.

Muitas vezes. sucede que os primeiros participantes tomam um posição e surge

impressão no grupo que outras não serão populares: diante destas manifestações. o
madrich tem que fazer todo o possível para que surjam idéias contrárias.  



Nocaso em que isso não suceda, ele mesmo deve assinalá-las, relatando que os que tem
uma posição contrária devem expressá-la, de qualquer forma.

Se o madrich tem êxito em desenvolver nos chanichim a consciência de que todo
indivíduo que pensa deve, de vez em quando, revisar suas próprias opiniões sob a luz de

sua experiência que se enriquece, na medida que ele cresce. Os chanichim terão menos
temor em mostrar suas posições quando não as considerarem populares, ou mudá-las

uma vez que já as tenham expressado.

Em toda sichá, se devem cuidar para não fixar fatos quando não existem provas, assim

como não tirar conclusões que não estejam baseadas em fatos.

Aqui o madrich poderá fazer perguntas do tipo: “pusemos suficientes provas para tirar

essa conclusão?”, "São talvez estes exemplos extremos ou são, em realidade,

representativos?”, "estão realmente seguros que estas são as causas verdadeiras da
situação que estamos discutindo?", etc.

Quando perceber a necessidade, o madrich poderá indicar fontes bibliográficas. onde se
poderão encontrar dados mais precisos. O madrich deverá prestar especial atenção
aqueles chanichim que consideram que sabem mais do que, em realidade, sabem.

Estes indivíduos não são conscientes de sua falta de conhecimento, em geral, utilizam

palavras ou frases sem entender realmente seu significado, ou o que é ainda pior,
expressões sobre as quais nunca se perguntaram seu significado.

A kvutzá deverá romper estas "bolhas de sabão" mostrando a cada um deles, com

cuidado e delicadeza, qual é a verdadeira situação.

São várias asformas em que o pensamento pode atuar.
A discussão de grupos pode ajudar a descobrir o caráter

e as necessidades psicológicas dos indivíduos;

 



A divisão que segue abaixo trata de classificá-los de uma maneira geral, sob os ditos

critérios:

O AGRESSIVO - Defende os direitos de suas posições ou está em desacordo com os
outros; nega o valor da posição que está contra a sua, atacando a quem apresenta.

O NEGADOR- Sustende uma opinião negativa com respeito a qualquer posição.

O QUE BUSCA RECONHECIMENTO - Atua em diferentes formas, porém, todas

dirigidas a despertar a atenção de quem o rodeia.

O QUE BUSCA AJUDA- Trata de despertar as simpatias da kvutzá. mostrando falta de
segurança, de informação, confusão, etc.

O QUE SE CONFESSA- A kvutzá lhe dá oportunidade de expressar seus sentimentos,
suas dúvidas.

O ATOR- Demonstrasua falta de integração com a kvutzá, por intermédio da ironia e
do cinismo.

O DOMINANTE- Trata de que a kvutzá se identifique com a sua posição.

O conhecimento dessas formas de comportamento permitirá ao madrich aproveitá-las,
de forma efetiva, e, assim, alcançar os objetivos que foram propostos. Nos deteremos
agora aos problemas frequentes no trabalho de madrich.

Em toda kvutzá, existe aquele chanich tímido que não quer abrir a boca. O madrich deve

estimular este elemento, trazendo-o para a discussão. Muitas vezes, sucederá que
aqueles tipos que, a princípio, pareciam fechados e calados, mais tarde participam como
resultado do ambiente de segurança e confiança que cria o madrich.

Para ampliar o número de participantes, convém que, de vez em quando, o madrich
dirija suas perguntas para aqueles que ainda não falaram. Dessa maneira se assegura que

não só os faladores participem da discussão.

Estes tipos constituem, em si mesmos, um problema, já que tendem a sentir-se feridos
quando os interrompemos ou lhes é assinalados que deixem os outros falar. Não existe

nenhum caminho que, em realidade, possa interrompê-los sem ferir seus sentimentos.

Uma das formas mais aconselháveis é dizer: "Talvez seria bom escutar os outros
chaverim”" ou ainda “seria bom agregar isto aofinal da sichá”.

Os chaverim mais dificeis são os que pertencem ao tipo agressivo. A este tipo terá que
explicar-lhe várias vezes que sua opinião merece respeito porém, ele também deverá

respeitar a opinião dos demais chaverim, e que, em muitos casos, é normal que ele
também mude de opinião.

Na maioria das vezes, só com um esforço contínuo do madrich é possível ajudá-lo, já
que muitas causas do seu comportamento são devidos a distúrbios espirituais, como, por
exemplo. temor a não ter um status dentro da kvutzá, que não dêem atenção a ele, etc.

O segundo tipo relaciona todas as conversas e discussões com seus problemas
individuais. tratando de encontrar uma solução. Ele espera um remédio que na realidade  



só ele mesmo poderá outorgar-se. Desta maneira. buscando a resposta ( que não a
possui) para problemas, .
se sente desiludido, já que os resultados não correspondem às suas necessidades. E '

importante para esse chaver aclarar quais são os objetivos da sichá e o que pode esperar
da sichá. A sichá deve ser levada a cabo dentro de um clima cálido. embora tenhamos
que levar em conta que uma peulá carregada de sentimento impede que se pense com

claridade.

É importante queos participantes não tomem posições em etapas iniciantes da discussão,
já que será logo mais dificil mudá-las. E produtivo no entanto, realizar sínteses
intermediárias; dessa maneira não é necessário mais tarde voltar no que foi dito e, ao
mesmo tempo, no caso da reunião ter se dispersado, a síntese ajuda a voltar ao tema
central.

Estas sínteses deverão ser, na medida do possível, claras e objetivas. O madrich pode,
por suposto, pedir aos chanichim que ajudem a realizar a síntese; para que aqueles que

entendem com rapidez não se aborrecerem, o madrich pode distribuir-lhes diferentes
tarefas como, por exemplo, anotar os pontos mais importantes que vão surgindo na
sichá.

Vale a pena começar a utilizar a síntese quando o interesse da peulá começar a decair.
Uma boasíntese mostrará aos participantes o caminho que recorrerão juntos e despertará

o sentimento de que a kvutzá está trabalhando em conjunto, em prol de um objetivo.

* Diga o que pensa, pois a sichá é sua e é a oportunidade de se expressar, desde que

tenha certeza do que fala. Mentir é perigoso.

* Escute com atenção as palavras dos seus chanichim e trate de entender suas opiniões;
trate de ver sobre que pensamento ou experiência ele se baseia.

 



" A árvore generosa "
Shel Siverstein

texto em português de Fernando Sabino

O livro relata a historia da relação entre uma árvore e um menino. Um menino que
frequentemente visita esta árvore para brincar, se balançar em seus galhos, fazer coroas
com suas folhas, subir em seu tronco, comer de seus frutos e descansar sob sua sombra.

O menino amava a árvoree ela era muito feliz.

O tempo passa. O menino cresce, e a frequência com que ele vinha visitá-la pouco a
pouco diminui. Um dia, o menino volta e não mais para brincar, mas sim para perdir-lhe
ajuda. Agora, aquele que era menino já está um homem e assume novas
responsabilidades. Para isso precisa de dinheiro. A árvore dá para o menino tudo que ela
tem - seus frutos, seus galhos, suas folhas, e, finalmente, seu tronco para ajudá-lo a
ganhar a vida.

Apesar disso, ela continua muito feliz.

Muito tempo se passa sem que o menino retorne. Um dia, porém, o menino vem vê-la.
A árvore então diz que já não tem mais nada para oferecer. Só lhe resta um toco. O
menino. no entanto, lhe responde dizendo que seus dentes estão fracos para comer

maçãs, já não tem idade para se balançar e está muito cansado para subir em seu tronco.
Já não quer mais muita coisa. Apenas um lugar sossegado onde possa descansar.

A árvore alegando ser apenas um toco, diz que pode satisfazer-lhe se ele se sentar sobre
o que restou dela. E a árvore ficou feliz.

OBJETIVO:

Através de debates, perceber como podemos, a partir de um texto simples, abordar
vários aspectos em torno de um mesmo tema; perceber as diversas maneiras de relatar
um mesmo conto: adequar a cada faixa de idade a maneira certa de transmitir as
mensagens que o texto explora e detectá-las.

Levantar outros pontos de discussão que surgem no momento de nossos debates,
notando assim as diferenças de um grupo para outro, ainda que estes apresentem
características similares em relação à faixa etária, sexo, número e outros.

Finalmente. perceber e aceitar o fato de que, muitas vezes, atingimos objetivos diferentes

daqueles que planejamos inicialmente.

 



Um de nossos objetivos é reforçar as diferenças entre os grupos e aqueles que os
compõem. Por isso, você tem este espaço para anotar aquilo que levamos em discussão,

as conclusões que chegamos, ou aquelas que não conseguimos. Anote suas observações
e críticas. Talvez você precise delas!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Motivação

A motivação na aprendizagem

O chanich não pode ser forçado a aprender. Se bem que uma pessoa pode ser forçada a
comer, vestir-se, ou dormir contra o seu desejo. A aprendizagem é uma atividade auto-
imposta. Nem o melhor mestre pode ensinar sem a cooperação ativa do aluno, nem o

aluno pode aprender se não pensar no que vai aprendere, se vale a pena.

Por isso é vantajoso para o madrich pensar cuidadosamente como vai aproveitar o

interesse do chanich e quais as suas melhores técnicas para fazê-lo consciente dos
benefícios da aprendizagem. Esta consciência, por parte do chanich, é a melhor

motivação para aprender.

Quando utilizamos o termo Motivação, com respeito a atividades, em Organizações

Juvenis. nos referimos na realidade à criação de Motivação para aprender com o
chanich. Motivar significa para nós despertar a curiosidade ao tema, despertar emoções,
etc. Se queremos fazer uma análise, um pouco mais sistemática, devemos distinguir entre

as dimensões possíveis.

1) Campo de Motivação: Emocional e Cognitiva;

2) Relação ao tema: Intrínseca e Extrínseca

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" , por exemplo, quando
saimos a um tiul ou festejamosalgo.

Em outras ocasiões. queremos que o chanich esteja sério ou, até mesmo triste, por
exemplo. em Iom Azikaron ou quando falamos dos judeus da Síria. Existe um terceiro
tipo de peulot nas quais queremos um estado de ânimo neutro, que não interfira no tema

central que estamostratando. Exemplos deste tipo podem ser as peulot em que tratamos

de efetuar uma análise objetiva ou quando transmitimos uma informação.

Certamente podemos dizer que o estado de ânimo é resultado do tema que estamos
tratando. Sem dúvida, o madrich tem muitas vezes que preparar o ambiente para poder
expor um determinado tema. Para conseguir isso, o madrich deve prestar atenção à
situação dos chanichim antes da peulá e, inclusive, preparar o cheder e as atividades que
realiza antes da peulá., de forma que sejam coerentes com o tema.

Obviamente será muito dificil falar sobre pogroms na Rússia imediatamente depois de um
jogo de futebol, quando os chanichim chegam rindo e transpirando na peulá. Neste caso,
o madrich deve procurar que haja um ambiente especial em todo o centro ou então
realizar a peulá em um lugar apropriado (museu, sinagoga) que imponha, por si mesmo,
um determinado respeito.

Outra forma de motivar é preparar juntamente com os chanichim o cheder para a peulá:
cheder iluminado por velas, fotos nas paredes, uma frase central, ou uma parte de reza,
música apropriada. etc. E importante a participação dos chanichm., pois durante a  



preparação surgem perguntas relacionadas com o tema e. além disso, o chanich tem

oportunidades expressar sentimentos relacionados, por meio da criação. Mesmo sendo
importantes estes efeitos artificiais. grande parte da Motivação emocional relacionada ao =
tema dependerá de como o chanich vê o madrich nestes momentos.

Se o madrich está preocupado com questões técnicas, em chamar a atenção dos
chanichim, o chanich entrará muito menos no tema do que se ele visse o madrich
realmente imbuído do tema, comentando as fotografias, ou trocando opiniões a respeito
da frase central.

O comportamento do madrich também é importante e central quando buscamos
conduzir os chanichim a um estado de ânimo alegre. Quando o madrich canta com
prazer, isto contagia os chanichim. 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 alegria,
pois aquilo terá se transformado em uma obrigação, e não mais em um prazer.

Da mesma forma, o chanich capta a alegria do madrich, em sair a um tiul ou de
participar de um jogo. Também nesse caso de emoção positiva existem métodos
artificiais que ajudam a criar um determinado estado de espírito, por exemplo muita luz,
cores vivas, música alegre, caricaturas, tons de voz altos e acelerados, etc.

Quando buscamos um estado de espírito neutro, devemos atuar de forma radicalmente
diferente. Se nestes casos anteriores tentamos despertar e aumentar as emoções, neste

caso, devemos abafa-las e a maneira de fazê-lo não de forma nenhuma de dizer aos
chanichim que parem de rir e que fiquem parados.

A técnica deve ser do tipo "caratasis”, deixar os chanichim expressarem suas opiniões e

emoções até que, pouco a pouco, elas mesmas se vão apagando e o chanich comece a
buscar outros campos de interesse. A sichá informal, aquela em que o madrich escuta o
que ocorreu durante o futebol, os problemas do chanichim, é o melhor método de
acalmá-los emocionalmente. Existe um perigo neste tipo de atividade que é o poder de
distrair demais, fazendo com que fique difícil que os chanichim pensem sobre um
determinado problema.

Apesar deste tipo de atividade ser importante para o chanich e seu desenvolvimento, e

sua relação com a kvutzá e com o madrich, este deve procurar realizá-las fora do marco
da peulá, buscando educar os chanichim a sair um pouco de si mesmos e a ocupar-se

com questões exteriores aos problemas que os molestam. |

O egocentrismo é um fenômeno característico da puberdade e da adolescência e consiste
no fato de o chanich preocupar-se em demasiado com si mesmo e sues problemas
pessoais. perdendo interesse em questões estranhas a si mesmos. A liberação do
egocentrismo é preocupar-se de questões exteriores (sem esquecer-se de si mesmos e

esquecer de seus próprios problemas) e é um fator central de maturação.

O madrich pode e deve ajudar o chanich a encontrar o equilíbrio apropriado contra a
tendência para a introspecção e o egocentrismo. e a tendência de entregar-se à algum

tema, esquecendo-se totalmente de si mesmo. Obviamente o madrich, por estar na
adolescência, tem que enfrentar ele mesmo este problema e é por isso que deve ser
sensível aos demais perigos.  
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O fato de haver um esquema que deve ainda ser preenchido leva aos chanichim a

interessar-se por saber ao que se refere. Reação semelhante se obtém quando o madrich

chega a peulá com gráfico coloridos. Quanto mais complicados forem os gráficos, mais

interesse despertarão (isto dentro daquela limitação de que o chanich deve sentir sua

possibilidade de entendê-los mesmo sem a ajuda do madrich). O impacto de um estímulo

é influencias também pelas expectativas do chanich por sua "fome" porestímulo.

MotivaçãoIntrínseca e Extrínseca

Motivação extrínseca é aquela que é despertada no chanich sem relação direta com o

tema que vai tratar. Por exemplo, se o madrich chega ao cheder da kvutzá e vê o cheder

decorado com faixas de papel colorido na parede, isto lhe despertará curiosidade e estará

atento quando o madrich começar a falar.

A vantagem deste tipo de motivação é que se impões na mente do chanich e o obrigará a
escutar o madrich com o intuito de resolver sua dúvida. Se uma vez que o madrich

conseguir passar a atenção das tiras de papel para o tema que está tratando poderá

dispor de 30-45 minutos de atenção. Conseguir isto não é muito difícil se o tema tem
impacto e distância entre o novo tema e o conteúdo é ótimo. O risco deste tipo de
motivação é que o madrich não consiga passar a atenção ao tema e, que o chanich

prossiga perguntandoa respeito das tiras e qual a relação com queestá falando.

Vale a pena esclarecer que este é só um meio de motivação e que, de forma alguma,
salvará o madrich do fracasso se este não preparar a peulá de forma adequada, ou se a

transmitir de forma monótona, confusa ou interrompida ( com constantes chamadas de

atenção).

A motivação extrínseca pode ser cognitiva, como no caso das tiras de papel, ou o
madrich traz consigo algum objeto raro que os chanichim esperam que se relacione com
a peulá. Também pode ser emocional e isto se refere a todos os métodosartificiais: luz,
cores, música, etc, que despertam um estado de espírito sem relação direta com o tema.

A Motivação Intrínseca é a motivação que o madrich deve buscar sempre e consiste no
verdadeiro interesse pelo tema que está sendo tratado ou o estado de espírito verdadeiro
relacionado com a peulá.

Esta tipo de motivação é mais elaborado e exige mais tempo para consegui-la. A visita a
uma fábrica desperta o interesse para se falar em alienação, um bom conto é motivação

ideal para se discutir sobre valores, reparando um audiovisual conhecemos a vida do
judeu religioso.etc.

Para conseguir a Motivação Intrínseca é necessário pensar e imaginar a peulá.

Também é necessário interesse pelo tema. Se o madrich não se interessa pelo que tem
que transmitir, não há nenhuma possibilidade de despertar interesse do chanich.

O madrich que consegue educar é aquele que tem o que transmitir e quer transmiti-lo,
buscando os melhores meios para fazê-lo.

"Não se nasce madrich, mas sim, faz-se madrich”  


