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Por uma imagem ética de Israel e do judeu  

Esther Kuperman 
Moisés Storch 

Antissemitismo e nacionalismo judeu 

A difusão de uma imagem negativa e preconceituosa do judeu é um 
fenômeno antigo e complexo que sempre esteve presente com maior ou 
menor grau na longa história da Diáspora. Não pretendemos aqui analisar 
este fenômeno como um todo, mas sim sua manifestação mais recente que 
consiste na vinculação da imagem negativa do judeu no inconsciente 
coletivo quando contraposta à sorte do povo palestino, especialmente após a 
ocupação da Cisjordânia e Gaza por Israel em 1967. Esta associação teve 
como desdobramento graves incorreções conceituais, entre as quais a 
identificação entre sionismo e racismo e entre sionismo e imperialismo. 

Na verdade, o sionismo político nasceu do inconformismo de alguns 
intelectuais judeus com o preconceito e o antissemitismo difusos na Europa 
Ocidental e as crescentes perseguições e pogroms sofridos pelos judeus na 
Europa Oriental. As experiências vividas pelas comunidades judaicas 
europeias em fins do século XIX e início do século XX levaram muitos 
judeus a reconhecerem que a solução para a chamada “Questão Judaica” só 
seria factível a partir da criação de um Estado Judeu. Tratava-se, portanto, 
da conjunção entre a influência das ideologias nacionalistas – muito 
evidentes na Europa a partir da segunda metade do século XIX – e a 
necessidade de produzir uma saída para as perseguições e a segregação que 
se abatiam sobre os judeus europeus. 

Foi naquele período que se realizaram as primeiras aliót, ou seja, as 
primeiras levas de migração massiva de judeus que partiam da Europa para 
a Palestina/Terra de Israel, não sem antes tentar viabilizar várias propostas 
de estabelecimento de um Estado judeu em outras regiões do planeta. 
Nestes primeiros grupos predominavam os chamados sionistas socialistas, 
que preconizavam a construção de lar nacional para o povo judeu. Para eles, 
este Estado abrigaria um novo tipo de sociedade que proporcionaria uma 
divisão da propriedade e do trabalho bastante diferente das formas 
capitalistas de produção. 
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Fundação do Estado de Israel e opinião pública internacional. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial a opinião pública internacional, 
ao tomar conhecimento da extensão do Holocausto, empenhou sua 
solidariedade ao povo judeu, identificado como oprimido, e reconheceu a 
necessidade de apoiar a criação do Estado de Israel. 

Este processo culminou com a resolução da ONU, de 1947, 
estabelecendo a partilha da estreita faixa entre o Rio Jordão e o 
Mediterrâneo onde habitavam judeus e árabes, resolução que contou com 
apoio mundial generalizado, excetuado o bloco árabe/islâmico. 

Naquele período o sionismo era visto como um movimento de 
libertação nacional, anticolonialista, contando, inclusive, com a sustentação 
da União Soviética e da Tchecoslováquia (que forneceu armas para a 
Haganá – o nascente Exército de Defesa de Israel), o que garantia também o 
apoio dos Partidos Comunistas do Ocidente. Assim, em plena Guerra Fria, a 
criação do Estado de Israel contava, nos seus primeiros momentos, com o 
suporte tanto do bloco de países aliados aos EUA, quanto do campo 
soviético. 

Nestes primeiros anos de existência, Israel era visto como um oásis 
de democracia e progresso político num mar de regimes ditatoriais, 
retrógrados e feudais, atraindo a simpatia da opinião pública para sua 
existência. 

Imagem do judeu passa a ser diretamente associada a Israel. 

Neste primeiro período, a base da absorção dos imigrantes, 
principalmente sobreviventes do Holocausto e oriundos de países árabes, 
onde os judeus eram crescentemente hostilizados, foram os kibutzim – 
comunidades agrícolas onde a divisão dos bens e a apropriação do trabalho 
eram igualitárias. Foram as primeiras experiências reais de práticas 
socialistas inseridas em um Estado capitalista. Os kibutzim tinham também 
por proposta a ideia de inversão da pirâmide social do povo judeu. Os 
judeus constituíam um grupo social que, por motivos históricos, se 
situavam basicamente no setor terciário da produção, ou no setor financeiro 
nas economias capitalistas. O ramo socialista do sionismo tratava de 
produzir uma transformação na qual a maioria dos judeus iria tornar-se 
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trabalhadores vinculados diretamente à produção, ou seja, seria a força de 
trabalho. Esta mudança apontava, especialmente, para a constituição de 
sociedades igualitárias, nas quais os judeus estariam ligados a terra (cuja 
propriedade lhes era normalmente proibida na Diáspora). O socialismo 
sionista tratava-se, assim, de uma proposta duplamente inovadora, pois 
além de propor um tipo inédito de sociedade socialista, oferecia aos judeus 
o trabalho direto com a terra, que praticamente não exerciam desde o início 
da Diáspora. 

Assim, naquelas primeiras décadas, a imagem do colono judeu estava 
associada à dos pioneiros desbravando a terra, transformando pântanos em 
laranjais, produzindo também ciência, tecnologia, recebendo prêmios Nobel 
e criando instituições de ensino e pesquisa de renome internacional. 

O novo Estado de Israel era visto como a transformação do deserto 
em jardim, enquanto as imagens do judeu como vítima indefesa de 
perseguições ou de estereótipos racistas foram sendo substituídas pelas do 
orgulhoso pioneiro que construía e defendiaum novo país. 

Os anos de 1949 a 1967 

Para a opinião pública internacional o Estado de Israel, país 
minúsculo, que com um Exército de Defesa (Haganá) de composição ampla 
e popular garantia a própria sobrevivência, estava associado à imagem 
bíblica de Davi. Este pequeno Davi derrotou, em sucessivas guerras, 
adversários muito mais numerosos e poderosos, que eram vistos como 
Golias. Esta simbologia era reforçada pela comparação, no mapa mundial, 
do tamanho e da população de Israel com as dos países árabes e 
muçulmanos que o cercam, A simpatia mundial convergia para Israel, como 
o lado fraco e oprimido, que florescia apesar de ameaçado. 

A diplomacia israelense empenhava-se também em conquistar o 
Terceiro Mundo, mediante cooperação com países pobres da África, etc., o 
que contribuía para consolidar o suporte internacional a Israel. 

Mas foi em função da Guerra Fria, bem como da polarização regional 
e internacional, que Israel foi se afastando do bloco soviético, passando a se 
afinar cada vez mais com a política dos EUA. Assim, passou a ser 
identificado, nos meios esquerdistas, como “ponta de lança do imperialismo 
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ianque no Oriente Médio”, em oposição a ditaduras ditas “anticolonialistas” 
apoiados e armados pela União Soviética, como o Egito, Síria e Iraque. 

A inversão pós-1967 

Se até a Guerra dos Seis Dias a imagem de Israel perante a opinião 
pública mundial esteve cada vez mais fortalecida e o país contava com a 
simpatia internacional, a esmagadora vitória militar na guerra de 1967 
representou, paradoxalmente, uma inflexão radical nessa tendência. 

Internamente a fulminante vitória gerou uma sensação de poder e 
auto-suficiência que se irradiou para as relações internacionais. A 
diplomacia israelense passou a adotar outra atitude nos seus 
relacionamentos com outros países. Inverteu-se a posição do oprimido na 
imagem: Israel deixou de ser o Davi para ser o Golias. O Davi passou a ser 
encarnado pelo povo palestino: gente despossuída de Gaza e Cisjordânia 
por um poderoso exército de ocupação. 

Também no que diz respeito às relações exteriores houve uma 
mudança radical: o relacionamento de Israel com os países pobres da África 
e América foi se deteriorando. O aprofundamento da Guerra Fria gerava 
uma maior polarização, onde o alinhamento com os EUA era quase 
automático. Datam deste período o apoio de militares israelenses a 
ditaduras e órgãos de repressão de países como a Nicarágua, El Salvador, 
etc. Este posicionamento minou o apoio a Israel por setores esquerdistas 
latino-americanos. 

Por outro lado, o bloco árabe havia descoberto o poder estratégico do 
petróleo e passou a dele fazer uso para pressionar a diplomacia mundial 
contra Israel. É desta época a infame resolução da ONU que igualava 
sionismo a racismo, que o próprio regime militar do Brasil subscreveu, em 
nome de um suposto “pragmatismo responsável” que buscava atrair 
“petrodólares” de ditaduras árabes como a Líbia e o Iraque, países que 
lideravam a frente de recusa que pregava a eliminação de Israel. 

Internamente, só a surpresa da Guerra do Yom Kipur abalou a 
excessiva autoconfiança e despertou a articulação do campo pacifista 
israelense que passou a ganhar o apoio das massas para a ideologia da 
“troca de terras por paz”. Dentro deste contexto, e graças também à 
disposição de países vizinhos, que em 1973 puderam levantar a auto-estima 
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nacional, foram feitos os acordos de Paz com o Egito e a Jordânia. Mas a 
solução para o problema palestino foi deixada para depois. 

Estes acordos de paz resultaram numa grande mudança na imagem de 
Israel, que passa a substituir a ideia de força e belicosidade pela de 
conciliação. Mas, ao mesmo tempo, criavam-se e multiplicavam-se os 
assentamentos judeus nos territórios ocupados, e a invasão do Líbano 
prejudicou a simpatia que se reconquistava. Foi a primeira guerra em que o 
“Exército de Defesa de Israel” desempenhou um papel inteiramente 
diferente e antipático: de uma força popular de defesa, passou a ser exército 
de ocupação. 

A Guerra do Líbano foi um grande desastre. Líbano e libaneses eram 
historicamente os vizinhos mais amistosos do país. Seu perfil cultural 
ocidentalizado e suas próprias instituições políticas – que tinham 
características mais próximas ao modelo europeu – contrastavam, ao lado 
de Israel, com os demais vizinhos. A longa e profunda intervenção militar, 
comandada à época por Anel Sharon, se estendeu para muito além da ação 
determinado pelo gabinete de Begin, que visava apenas uma operação 
fronteiriça de menor escala para deter ataques terroristas. Com a presença 
física das forças de ocupação, os israelenses sofreram um estrago 
irreparável em sua imagem no Líbano e também em todo o mundo. Israel 
passava a ser o truculento Golias. 

O desastre culminou em Sabra e Chatilla. Sharon, então comandante 
do Tzahal, permitiu que milícias falangistas libanesas invadissem os 
campos de refugiados palestinos e assassinassem friamente centenas deles. 
O evento catalisou um repúdio generalizado em todo o mundo e uma 
condenação a Israel que até hoje não foi neutralizada. Em Israel, o 
movimento PAZ AGORA reuniu perto de 500.000 pacifistas em Tel Aviv 
(cerca de 1/6 de toda a população do país!), exigindo a punição de 
responsáveis. Esta manifestação também ecoou em comunidades judaicas 
pelo mundo, que também passaram a se mobilizar em apoio ao campo da 
paz israelense. É desta época a organização dos primeiros núcleos dos 
Amigos Brasileiros do PAZ AGORA. O movimento popular levou à 
demissão de Sharon, considerado conivente com o massacre. Pela primeira 
vez conseguiu-se dissociar, de forma contundente, a identidade do povo de 
Israel e do povo judeu das ações de um governo de plantão. 
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A partir de então, o campo pacifista israelense voltou a se consolidar, 
abrindo espaço para a vitória eleitoral da coalizão de centro-esquerda. O 
diálogo com representantes palestinos, que era até então impensável, foi 
reiniciado. Por outro lado, entre as lideranças palestinas, começam a surgir 
as primeiras constatações a respeito da ineficácia das práticas terroristas, 
que suscitavam repúdio internacional, rompendo-se a frente de recusa árabe 
que pregava a destruição da “entidade sionista”. 

Estava criada a atmosfera para o reconhecimento mútuo, com os 
Acordos de Oslo e a concessão de autonomia à Autoridade Palestina em 
algumas áreas da Cisjordânia e Gaza em troca da Paz. A multiplicação dos 
canais de cooperação resultou em um período em que os dois lados 
apresentavam uma mudança na positiva de imagem. Rabin e Arafat 
preparavam os passos para a criação de um Estado Palestino ao lado de 
Israel. Em setembro de 1993 ambos apareceram em uma foto dando as 
mãos, sob as bênçãos de Clinton. 

Mas a História experimentaria nova reviravolta. Havia, dos dois 
lados, aqueles que não admitiam a negociação. Rabin foi assassinado por 
um fanático israelense enquanto os ataques terroristas palestinos 
aumentavam. Os fanatismos se alimentavam mutuamente. Foi nesta 
conjuntura que o Likud assumiu o poder. E data também deste período a 
intensificação da construção de assentamentos e a consolidação da 
ocupação. Respirava-se dos dois lados um clima de insuflação extremista. 

Desta primeira intifada restou-nos a imagem, difundida por todo o 
mundo, do menino palestino com pedras enfrentando soldados e tanques 
israelenses. E esta imagem contribuiu para aumentar a simpatia ao palestino 
oprimido. Repete-se a história de Davi e Golias, com sinais invertidos. De 
lá para cá, com o curto período em que se vislumbrou uma perspectiva de 
paz, durante o governo Barak (que retirou as tropas de Israel do Líbano e 
reiniciou negociações com os palestinos), Israel teve poucos momentos e 
pequenas oportunidades para recuperar sua imagem. Teve início, assim, a 
chamada “guerra de propaganda”, na qual os dois campos passaram a 
explorar a imagem de suas vítimas: estampas das mortes infligidas a 
palestinos contrapunham-se às dos israelenses vítimas de ataques 
terroristas. 
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Nesta contabilidade macabra, Israel, o mais forte, só poderia sair 
perdendo. 

A foto de hoje 

A imagem de Israel jamais teve sua cotação tão baixa em todo o 
mundo como nos últimos anos. O país passou a ser apontado como símbolo 
de ocupação e opressão. Como a vinculação entre os judeus e Israel é 
grande, reacendeu-se o sentimento antissemita em todo o mundo. Diferentes 
matizes ideológicos, tanto à direita quanto à esquerda, passaram a apoiar 
incondicionalmente a causa palestina, tornando-a motivo de exaltação de 
um povo oprimido contra a tirania imperialista. E a palavra “sionismo” é 
cada vez mais vista como símbolo de opressão. Perdendo seu significado 
real de nacionalismo judeu, “sionismo” passou a ser considerado como 
palavrão pelos menos informados e também pelos mal-intencionados. 

Estes sentimentos, que confundem conceitos que não podem ser 
misturados, tais como povo e governo, levaram à multiplicação de ataques 
às instituições judaicas em todo o mundo e à demonização do judeu em 
todos os espaços sociais. 

É preciso esclarecer que os judeus são um povo, sim, mas que como 
tal não pensam e agem de forma idêntica. Como todos os povos, há 
indivíduos com ideias diferentes, há divergências quanto a todas as 
questões, inclusive – e principalmente – quanto ao conflito no Oriente 
Médio. 

Não podemos permitir que sejam confundidos alguns conceitos 
básicos, especialmente o de Estado de Israel com governo de Israel. A 
essência do Estado de Israel, que é a construção e manutenção de um lar 
nacional para o povo judeu é uma coisa. As atitudes, por vezes desastrosas, 
de um eventual governo, são outra. 

Por outro lado, o sionismo, como qualquer ideologia nacionalista, 
comporta muitos matizes. Mas o sionismo não pode ser confundido com 
ocupação. Sharon não é sinônimo de Israel, mesmo que eleito por uma 
maioria, assim como Brasil não é Collor e Alemanha não é Hitler. 

Nós, os Amigos Brasileiros do Paz Agora, temos um papel a 
desempenhar aqui, como o Shalom Achshav tem em Israel, e os grupos 
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irmãos têm na Argentina, França, EUA, etc. Nosso papel é resgatar a 
imagem de Israel como pólo de progresso para o Oriente Médio, do 
sionismo humanista, manifestação da nacionalidade judaica, que quer a paz 
em um Estado judeu democrático em paz com seus vizinhos, e do judaísmo 
humanista, sintonizado com os preceitos éticos e a valorização do ser 
humano. 

Ao contrário do establishment comunitário, acreditamos que o 
alinhamento automático a toda e qualquer atitude do governo Sharon tem 
servido apenas para estimular o antissemitismo em lugar de combatê-lo. 
Consideramos fundamental esclarecer estes fatos para toda a opinião 
pública, uma vez que parte das atuais lideranças judaicas no Brasil 
costumam pecar exatamente por confundir Estado com governo e por não 
admitir vozes dissonantes ou divergências. Esta confusão é um dos fatores 
que contribui para que as comunidades judaicas sejam identificadas 
automaticamente com governos israelenses, seja qual for a tendência destes 
últimos. 

A identificação dos judeus da Diáspora com o povo de Israel é 
correta, visto ser este um país predominantemente judeu e de ter sido 
construído para concretizar o sentimento de nacionalidade judaica. Mas não 
podemos identificar o povo israelense com um governo conjuntural, fruto 
de uma correlação de forças transitórias em um dado momento histórico. Os 
governos passam, mas a nação permanece. Existimos como nação há mais 
de cinco mil anos... Pretendemos continuar existindo, possuindo território e 
Estado. Trata-se de um direito de todos os povos. 

Este é o maior objetivo dos Amigos Brasileiros do PAZ AGORA, o 
de HASBARÁ, ou seja, ELUCIDAR. Esclarecer o público em geral que a 
verdadeira imagem de Israel e dos judeus não é a que está sendo 
disseminada por uma política desastrosa de um governo. 

Temos feito isto trazendo ao Brasil ativistas notáveis, como Gália 
Golan, Yael Dayan e diretores do Centro Árabe-Judeu de Givat Haviva. 
Interagindo com organizações pacifistas e de direitos humanos no Brasil e 
no exterior, participando de palestras e diálogos sobre a questão árabe-
israelense, e através de uma lista de informações que organizamos e que 
atinge regularmnte, há mais de quatro anos, via Internet, cerca de 3.000 
formadores de opinião. 
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Além disso, o PAZ AGORA/BR está sempre presente no Brasil 
apoiando causas e movimentos sociais pacifistas, direitos humanos e contra 
o antissemitismo e o racismo, fazendo-se representar com o conjunto de seu 
ideário em iniciativas de organizações e frentes que atuam em cada um 
desses campos. 

Ao apresentar uma visão equilibrada para uma solução justa do 
conflito no Oriente Médio, sem maniqueísmos e demonizações, 
constituímos uma alternativa eficaz no combate ao isolamento de Israel e 
dos judeus do Galut (Diáspora), neutralizando generalizações maléficas por 
parte de supostos “adeptos da causa palestina”: 

NÃO SOMOS CONTRA PALESTINOS NEM CONTRA ISRAELENSES – 

DEFENDEMOS OS DIREITOS NACIONAIS DE AMBOS. 

Procuramos participar em todos os eventos e momentos onde estejam 
sendo discutidas questões ligadas à paz e aos direitos humanos, 
independente dos campos ideológicos que estejam conduzindo tais 
manifestações. Nossa participação no Fórum Social Mundial em Porto 
Alegre, por várias vezes, constituiu relevante contraponto ao lugar comum 
de apontar Israel como algoz, de forma maniqueísta. Organizamos, junto 
com o Centro Árabe-Judeu de Givat Haviva, em Israel, um encontro 
internacional da REDEPAZ – Rede Global de Educação para Paz, onde 
trocamos experiências com dezenas de instituições israelenses, palestinas, 
brasileiras e de países de quatro continentes. 

Promovemos iniciativas concretas de paz como o Acordo de Genebra 
(traduzido na íntegra para o português em www.pazagora.org/genebra), que 
apresenta uma experiência concreta e promissora de colaboração entre os 
campos da paz israelense e palestino, oferecendo soluções viáveis para os 
temas mais críticos do conflito. Articulamos com amigos argentinos e 
chilenos a divulgação e o apoio à Iniciativa de Genebra na América Latina. 
É Israel de novo saindo bem na foto. 

Ninguém ganhará a Guerra da Propaganda, que só faz alimentar a 
guerra de fato. Nesta guerra todos perdem. Em vez desta, preferimos o 
diálogo. Em vez da propaganda buscamos o esclarecimento que substitui a 
intolerância por informação e reflexão. 
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Conclamamos todos a se juntarem a nós nesta alternativa. Ainda 
enfrentamos preconceitos e mal-entendidos em todos os espaços, tanto no 
interior das comunidades judaicas quanto nos demais espaços sociais. 
Embora com poucos recursos, temos crescido, recebido reconhecimento e 
apoio cada vez maiores, o que nos fortalece a cada dia. 

Acreditamos estar, assim, dando nossa modesta contribuição para 
melhorar a imagem do judeu e de Israel, e de cimentar AGORA o caminho 
para um futuro de PAZ. 
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