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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se propõe a compreender como e por que a experiência estética 

teatral nos territórios palestinos ocupados pode ser transformadora tanto para os 

artistas envolvidos quanto para os espectadores, revelando-se um meio de 

autonomia criativa, emancipação subjetiva e afirmação do corpo em contexto de 

opressão, violência e constante violação aos direitos humanos. A presente 

investigação toma como base o caso do grupo e centro cultural Teatro da Liberdade 

(Masrah Al-Hurriya, em árabe, e The Freedom Theatre, em inglês), situado no 

campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, visitado pela pesquisadora 

em duas ocasiões diferentes (2008 e 2016). A princípio, apresenta-se um percurso 

ao mesmo tempo histórico e geográfico pelos territórios palestinos a fim de 

compreender o impacto da dominação e das ingerências do Estado de Israel sobre a 

terra e a população árabe da Palestina na atualidade. Avi Shlaim, Ilan Pappé e 

Achille Mbembe estão entre os autores utilizados. Em seguida, examinam-se os 

aspectos do fazer artístico teatral nos territórios palestinos e a especificidade do 

Teatro da Liberdade, que foi fundado por um judeu-palestino, o ator e diretor Juliano 

Mer-Khamis. Textos de Judith Butler e Rustom Bharucha oferecem subsídios 

cruciais. Analisa-se, então, o cotidiano do Teatro da Liberdade, em especial as 

vivências proporcionadas por sua Escola de Teatro e pelo curso Interpretação, 

Criação Coletiva e Resistência Cultural, com base em entrevistas presenciais com 

estudantes, atores, professores e demais integrantes, realizadas durante a pesquisa 

de campo em 2016, que guiou-se pelos princípios da abordagem cartográfica 

(Passos; Kastrup; Escóssia, 2009), privilegiando o plano da experiência. Por fim, 

pretende-se evidenciar os elementos que fazem do teatro uma potente forma de 

resistência cultural e política no contexto palestino de hoje, partindo de reflexões de 

Ileana Diéguez sobre a "crise dos representados", de Jacques Rancière acerca da 

partilha do sensível e de Walter Benjamin nas teses de Sobre o Conceito de História 

(1940), entre outros.  

 

Palavras-chave: alteridade; memória; necropoder; Palestina; resistência; teatro. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to understand how and why the theatrical aesthetic experience in 

the occupied Palestinian territories can be transforming for both artists and 

spectators, becoming a means of creative autonomy, subjective emancipation and 

affirmation of the body in a context of oppression, violence and constant violation of 

human rights. The present investigation is based on the case of the group and 

cultural center The Freedom Theatre (Masrah Al-Hurriya, in Arabic, and Teatro da 

Liberdade, in Portuguese), located in the Jenin refugee camp, north of the West 

Bank, visited by the researcher in two different occasions (2008 and 2016). At first, it 

is presented a historical and geographical journey through the Palestinian territories 

in order to understand the impact of the State of Israel's domination and interference 

over the land and the Arab population of Palestine today. Avi Shlaim, Ilan Pappé and 

Achille Mbembe are among the authors consulted. Next, we examine the aspects of 

artistic and theatrical work in the Palestinian territories and the specificity of The 

Freedom Theatre, which was founded by a Jewish-Palestinian: the actor and director 

Juliano Mer-Khamis. Texts by Judith Butler and Rustom Bharucha offer crucial 

subsidies. The daily life at The Freedom Theatre is analyzed, especially the 

experiences provided by its Theatre School and the course Acting, Devising and 

Cultural Resistance, based on face-to-face interviews made with students, actors, 

teachers and other members, during the field research in 2016, which was guided by 

the principles of the cartographic approach (Passos; Kastrup; Escóssia, 2009), 

privileging the plane of experience. Finally, it is intended to highlight the elements 

that make theatre a potent form of cultural and political resistance in today's 

Palestinian context, starting with Ileana Diéguez's reflections on "the crisis of the 

represented ones", Jacques Rancière's thoughts about the distribution of the 

sensible and Walter Benjamin' theses from On the Concept of History (1940), among 

others. 

 

Keywords: alterity; memory; necropower; Palestine; resistance; theatre. 
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RESUMEN 

 

 

Esta investigación se propone comprender cómo y por qué la experiencia estética 

teatral en los territorios palestinos ocupados puede ser transformadora tanto para los 

artistas involucrados como para los espectadores, revelándose un medio de 

autonomía creativa, emancipación subjetiva y afirmación del cuerpo en contexto de 

opresión, violencia y constante violación de los derechos humanos. La presente 

investigación se basa en el caso del grupo y centro cultural Teatro de la Libertad 

(Masrah Al-Hurriya, en árabe, y The Freedom Theatre, en inglés), situado en el 

campo de refugiados de Jenín, en el norte de Cisjordania, visitado por la 

investigadora en dos ocasiones diferentes (2008 y 2016). Al principio, se presenta un 

recorrido a la vez histórico y geográfico por los territorios palestinos para 

comprender el impacto de la dominación y las injerencias del Estado de Israel sobre 

la tierra y la población árabe de Palestina en la actualidad. Avi Shlaim, Ilan Pappé y 

Achille Mbembe están entre los autores utilizados. A continuación, se examinan los 

aspectos del hacer artístico teatral en los territorios palestinos y la especificidad del 

Teatro de la Libertad, que fue fundado por un judío-palestino, el actor y director 

Juliano Mer-Khamis. Los textos de Judith Butler y Rustom Bharucha ofrecen 

subsidios cruciales para el análisis de la situación. Se observa, entonces, el 

cotidiano del Teatro de la Libertad, en especial las vivencias proporcionadas por su 

Escuela de Teatro y por el curso Interpretación, Creación Colectiva y Resistencia 

Cultural, con base en entrevistas presenciales con estudiantes, actores, profesores y 

demás integrantes, realizadas durante la investigación de campo en 2016, que se 

guió por los principios del abordaje cartográfico (Pasos, Kastrup, Escóssia, 2009), 

privilegiando el plan de la experiencia. Por último, se pretende evidenciar los 

elementos que hacen del teatro una potente forma de resistencia cultural y política 

en el contexto palestino de hoy, partiendo de reflexiones de Ileana Diéguez sobre la 

"crisis de los representados", de Jacques Rancière acerca del reparto de lo sensible 

y de Walter Benjamin en las tesis de Sobre el Concepto de Historia (1940), entre 

otros. 

 

Palabras-clave: alteridad; memoria; necropoder; Palestina; resistencia; teatro. 
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Figura 1 – Mapa dos territórios palestinos ocupados: Jerusalém Oriental, Cisjordânia 

e Gaza (áreas em amarelo).  

 
Fonte: Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios 
Palestinos Ocupados (OCHAopt), 2014. 
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Figura 2 – Mapa da Cisjordânia com destaque às áreas A e B, em bege, sob 

controle administrativo palestino, e à área C, em cor mais escura, sob controle 

israelense. 

 

 
Fonte: Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios 
Palestinos Ocupados (OCHAopt), 2011. 
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Figura 3 – Cena de Return to Palestine (Retorno à Palestina), peça com os alunos 

da terceira turma do Teatro da Liberdade encenada numa rua da cidade de Jenin. 

 

 

Fonte: Teatro da Liberdade, 2016 

 

 

 

Figura 4 – Logo, em árabe, do Teatro da Liberdade. 

 

 
Fonte: Teatro da Liberdade, 2016 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa começou muito antes de minha admissão no programa de 

mestrado do departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (USP). 

Talvez tenha tido seus primeiros lampejos em 2007 e 2008, quando estive na 

Cisjordânia – área que compõe, ao lado de Jerusalém Oriental e Gaza, os territórios 

palestinos ocupados. Na primeira vez, participei do programa Journey for Justice 

(Jornada pela Justiça), promovido pela Associação Cristã de Moços local, sediada 

na cidadezinha de Beit Sahour. Embora não tivesse ligação alguma com a ACM 

brasileira, fui selecionada entre os postulantes. Sempre nutri paixão por política 

internacional; já sonhava em conhecer o Oriente Médio desde os tempos em que 

cursava Jornalismo, em fins da década de 1990. Depois de intensos dezesseis dias 

na Cisjordânia, encontrando líderes comunitários, agricultores, representantes 

religiosos, políticos e ativistas de diversas cidades e aldeias, passei um mês em 

Israel, por conta própria, hospedando-me com famílias locais da organização 

internacional Servas, uma rede de amizade entre anfitriões e viajantes pelo mundo.  

Em 2008, voltei à Palestina, desta vez sozinha, no início de uma jornada de 

quase dez meses pesquisando iniciativas de solidariedade em lugares marcados por 

conflitos ou guerras civis, viagem que incluiu depois Índia, Sérvia, Kosovo, Cuba e El 

Salvador, entre outros países. Nessa segunda visita, desembarquei em Tel-Aviv1, 

peguei um ônibus para Jerusalém e, de lá, fui logo para Belém. Não voltei mais a 

Israel naquela ocasião. Permaneci quarenta e dois dias na Cisjordânia, antes de 

cruzar a fronteira para a Jordânia e seguir minha aventura. 

Foi em minha segunda estada que conheci o Teatro da Liberdade (Masrah Al-

Hurriya, em árabe, ou The Freedom Theatre, em inglês), no campo de refugiados de 

Jenin, norte dos territórios palestinos. Era o início das férias escolares, e durante as 

manhãs havia uma programação recreativa para crianças. No período da tarde, os 

jovens que participavam do curso livre de teatro ensaiavam esquetes cômicas e, em 

horário alternado, participavam das oficinas de dramaterapia. Havia também 

atividades no centro de multimídia. Nos dias em que fiquei por lá, hospedada no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Como os territórios palestinos estão ocupados por Israel desde 1967, não há outro meio de chegar 
até eles a não ser cruzando alguma fronteira israelense. 
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mesmo apartamento para hóspedes e voluntários que me acolheria oito anos 

depois, conheci o ativista sueco Jonatan Stanczak, co-fundador do Teatro da 

Liberdade. O idealizador do projeto, o artista judeu-palestino Juliano Mer-Khamis, 

porém, encontrava-se em viagem. Tivemos apenas uma breve conversa pelo 

celular. Naquela época, tanto a Escola de Teatro quanto o curso de interpretação 

estavam sendo implantados.  

O primeiro reencontro com o Teatro da Liberdade ocorreu em dezembro de 

2013, durante a 1ª Bienal Internacional de Teatro da USP, que trazia na 

programação a peça The Island (A Ilha), com os atores Ahmad Al-Rokh e Faisal Abu 

Alhaijaa. Fui convidada a mediar tanto a roda de conversa sobre o documentário 

Arna's Children (Os Filhos de Arna), de Juliano Mer-Khamis, quanto o debate com a 

equipe da peça. Naquela época, eu já escrevia textos críticos sobre as artes da cena 

e colaborava esporadicamente com algumas companhias teatrais. Depois de ouvir o 

depoimento de Ahmad e Faisal e assistir à montagem, senti-me motivada a 

investigar mais a fundo a experiência do teatro num contexto de opressão 

continuada, como o da Palestina. O segundo reencontro com o Teatro da Liberdade, 

então, deu-se em 2016, quando voltei à Cisjordânia para a pesquisa de campo. A 

perspectiva temporal foi muito importante para o trabalho. 

Ao longo desses oitos anos que separaram uma visita e outra, as condições de 

vida dos palestinos pioraram. O relatório anual do Escritório das Nações Unidas para 

a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios Ocupados Palestinos 

(OCHAopt, na sigla em inglês), referente a 20162, afirma que, dos 4,8 milhões de 

habitantes de Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza, cerca de 2 milhões 

necessitam assistência humanitária e proteção. Segundo o documento, esse grupo 

mais vulnerável está diretamente exposto à violência, ao deslocamento forçado e ao 

acesso restrito a meios de subsistência e a serviços essenciais, tais como água, 

saúde, abrigo e educação. Os recursos estimados para suprir tais necessidades 

giravam em torno de 547 milhões de dólares. O relatório também lista detenções 

aleatórias, demolições de casas e tendas e uso excessivo da força militar por parte 

de Israel; ataques e vandalismo cometidos por colonos judeus; o bloqueio a Gaza e 

mortes tanto do lado palestino (99 pessoas) quanto israelense (13). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 https://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented_lives_2016_english.pdf (Acessado em 
01/06/2017). 
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Em junho de 2017, a ocupação dos territórios palestinos – iniciada durante a 

Guerra dos Seis Dias, confronto bélico entre o Estado de Israel e a coalizão de 

países árabes ocorrido em 1967 – completou cinquenta anos. De acordo com o 

Direito Humanitário Internacional (cf. artigos 47º a 78º da Quarta Convenção de 

Genebra de 1949), o Estado de Israel, como potência ocupante, deveria ser 

responsável pelo bem-estar e pela assistência das pessoas sob seu domínio. 

Porém, a realidade é outra. "Israel hoje mantém um enraizado sistema de 

discriminação institucionalizada contra os palestinos no território ocupado – 

repressão que se estende para além de qualquer lógica de segurança", afirmou 

Sarah Leah Whitson, diretora do núcleo da Human Rights Watch no Oriente Médio3.  

As constantes e graves violações ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e ao Direito Internacional Humanitário são apontadas por relatórios4 do 

Secretariado Geral das Nações Unidas, por entidades internacionais e até mesmo 

por organizações não-governamentais israelenses, como a B'Tselem e o Comitê 

Israelense contra Demolição de Casas (ICAHD, na sigla em inglês). Contudo, é 

notória a incapacidade da ONU em persuadir Israel a mudar a direção de suas 

políticas. Além disso, embora tanto a Assembléia Geral como o Conselho de 

Segurança tenham aprovado certas resoluções relativas ao direito dos palestinos e 

ao processo de paz no Oriente Médio, a ONU não aplicou nenhuma delas. Sua 

própria estrutura, dando apenas a cinco países (França, Inglaterra, Rússia, China, 

Estados Unidos, membros permanentes do Conselho de Segurança) o direito de 

usar o veto, permite que a conveniência política venha em primeiro lugar. No caso 

da questão palestina, os EUA costumam usar o veto contra qualquer decisão que 

contradiga seus interesses e os interesses de seus aliados israelenses. Deste modo, 

o Estado de Israel adquire uma espécie de blindagem diplomática e política. 

Como Israel não assumiu nem assume suas responsabilidades para com a 

população palestina, são as agências da ONU e as ONGs estrangeiras, por meio da 

ajuda humanitária de longa data, que têm cumprindo na prática a provisão de 

serviços essenciais aos habitantes dos territórios ocupados. Apesar da excelência 

da maioria dessas iniciativas e da posição explicitamente crítica de muitos de seus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 https://www.hrw.org/news/2017/06/04/israel-50-years-occupation-abuses (Acessado em 
27/06/2017). 
4 O mais recente deles foi apresentado na 34ª sessão no Conselho de Direitos Humanos: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Documents/A_HRC_34_38_AUV.doc
x (Acessado em 27/06/2017). 
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líderes, a prática humanitária parece ter sido cooptada por um vicioso ciclo que 

mantém a ocupação perpetrada por Israel em vez de combatê-la na medida em que 

alivia as obrigações da potência ocupante em relação ao povo ocupado. 

"Estimamos que pelo menos 72% da ajuda internacional acabe na economia 

israelense", escreveu o pesquisador israelense Shir Hever (2015)5, do Centro de 

Informação Alternativa, em Jerusalém. Segundo ele, ou o dinheiro não chega à 

população palestina por causa de impostos e taxas diversas ("ajuda desviada"), ou 

até circula entre os palestinos, mas de um modo que ajuda as finanças israelenses 

por meio do consumo de produtos produzidos em Israel – que detém o monopólio 

sobre vários setores de mercado – ou até em assentamentos ilegais ("ajuda 

subvertida"). Mesmo com o reconhecimento da Palestina como Estado observador 

não-membro da ONU, em novembro de 2012, Israel permanece como único governo 

soberano, controlando fronteiras, portos, aeroportos, alfândega e a moeda. 

Durante minha terceira estada na Cisjordânia, senti uma atmosfera de 

frustração e desencanto bem mais presente do que em 2008, ano em que os ecos e 

efeitos da Segunda Intifada (2000-2005), o levante palestino, ainda se faziam sentir. 

O descrédito em relação aos celebrados Acordos de Oslo (1993-1995), eternizados 

naquele aperto de mão entre o líder palestino Yasser Arafat e o premiê israelense 

Yitzhak Rabin, diante do então presidente estadunidense Bill Clinton, volta e meia 

aparecia nas conversas. Por meio daqueles acordos, a Organização para a 

Liberação da Palestina, entidade que então representava os palestinos, e Israel 

reconheceram-se mutuamente; mas Oslo I e II também representaram o início da 

fragmentação territorial da Cisjordânia, como veremos em detalhes no primeiro 

capítulo. 

 Em razão dessa fragmentação, além obviamente de fatores históricos e 

socioculturais, não há uma realidade urbana homogênea na Palestina. As condições 

que se oferecem, portanto, à produção teatral são distintas. Jenin, por exemplo, é 

uma cidade bastante conservadora em termos de tradição e religião (Islã), de acordo 

com entrevistas realizadas e também com minhas impressões como pesquisadora 

estrangeira. O campo de refugiados de Jenin, que foi uma das bases da resistência 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Hever, Shir. How Much International Aid to Palestinians Ends Up in the Israeli Economy? (setembro, 
2015). Disponível em: http://www.aidwatch.ps/sites/default/files/resource-
field_media/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pdf (Acessado em 28/07/2017). 
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armada durante a Segunda Intifada, talvez seja ainda mais austero em relação às 

restrições de comportamento que a cidade. 

Al-Khalil6 – nome pelo qual os palestinos chamam Hebron, a cidade do 

patriarca Abraão – também se encontra sob uma forte influência religiosa, mas as 

relações de parentesco e de pertencimento familiar revelam ser fundamentais na 

dinâmica social. Além disso, trata-se de uma cidade bastante paradigmática da 

ocupação israelense em razão do enclave judeu no centro antigo. Por abrigar a 

Mesquita de Ibrahim e o Túmulo dos Patriarcas, onde estariam enterrados Abraão, 

Isaac e Jacó e as respectivas esposas, é um lugar sagrado para judeus e 

muçulmanos. Desde 1997, Al-Khalil está dividida em dois setores: H1, administrado 

pela Autoridade Palestina, e H2, controlado por Israel, no qual os palestinos 

remanescentes são obrigados a conviver com os colonos dos quatro assentamentos 

judeus encravados no coração da cidade – Tel Rumeida, Avraham Avinu, Beit 

Hadassah e Beit Romano – e a se submeter aos mandos do exército israelense, 

numa atmosfera cotidianamente hostil. 

Já o conglomerado formado por Ramallah e Al-Bireh, depois dos Acordos de 

Oslo, tornou-se a sede da Autoridade Palestina, das representações diplomáticas 

estrangeiras e de diversas organizações, governamentais ou não. Burocratas 

nacionais e internacionais misturam-se a migrantes de outras regiões palestinas, 

além dos moradores originais, constituindo uma sociedade bastante heterogênea. 

Assim, embora Ramallah pareça ser uma cidade mais internacionalizada e com 

maior abertura, apresenta um ranço típico de localidades que abrigam o poder. 

Belém e as vizinhas Beit Jala e Beit Sahour, por sua vez, caracterizam-se por 

um contexto diverso, seja pela presença dos palestinos cristãos (em número bem 

mais significativo que os de Ramallah), seja pelo permanente turismo religioso. 

Ainda que certas restrições de comportamento igualmente estejam presentes, 

oferecem certa flexibilidade – como a existência de lojas e restaurantes que vendem 

bebidas alcoólicas, algo inconcebível em Jenin ou Al-Khalil, por exemplo. As 

festividades cristãs, como o Natal e a Páscoa, abrem oportunidades para que as 

companhias teatrais apresentem peças temáticas, sempre com um público 

garantido. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Abraão – ou Ibrahim – é chamado, no Corão, de "amigo íntimo" [al-khalil] de Deus.  
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Minha abordagem das vivências teatrais no contexto palestino atual carrega os 

aprendizados de experiências, que, de certo modo, foram influenciadas pelo impacto 

positivo gerado por aquela primeira visita ao Teatro da Liberdade, em 2008. Ali, 

naquele momento, eu constatara como a prática lúdica do jogo e a possibilidade de 

imaginar outras realidades, na cena e por meio dela, criavam espaços de vida em 

um lugar marcado pela opressão e pela violência. Isso me incentivou a buscar 

outras iniciativas; quis compreender mais a fundo, na prática, o caráter pedagógico e 

emancipador do teatro. 

Entre outubro de 2011 e janeiro de 2012, enquanto morava na Espanha, com 

apoio da ONG local Movimiento por la Paz, desenvolvi e conduzi um curso para 

crianças entre dez e onze anos de uma escola pública localizada numa região 

habitada majoritariamente por imigrantes em Badalona, cidade da Grande 

Barcelona. Das 13 crianças da turma, apenas quatro eram catalãs; as demais 

tinham outras nacionalidades. Muitas vinham de ambientes familiares agressivos ou 

rígidos demais, e não raro sentiam-se apartadas da realidade local. Encontrávamo-

nos semanalmente durante uma hora e pouco para jogos teatrais, narração de 

histórias e outras atividades. Foi uma experiência rica em afetos. Acompanhei um 

verdadeiro desabrochar de habilidades entre os alunos, com espaço para as 

singularidades culturais e para as diferentes modalidades de expressão (canto, 

música, escrita, colagem, encenação, desenho etc.). 

Já de volta ao Brasil, em 2014 iniciei uma parceria com a Companhia de Teatro 

Heliópolis, coletivo formado por jovens artistas moradores da favela homônima, com 

sede no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Como artista colaboradora, a convite do 

diretor Miguel Rocha, contribuí pontualmente com as montagens A Inocência do que 

(Não) Sei (2015) e Medo (2016). E, já na função de provocadora teórico-artística, 

trabalhei durante todo o processo de Sutil Violento (2017). Dadas as semelhanças 

entre o contexto de opressão e violência de Heliópolis e do campo de refugiados de 

Jenin (embora haja várias diferenças também), pude refinar muitas de minhas 

reflexões sobre a relação entre teatro e micropolítica e sobre a permanente disputa 

ideológica entre as narrativas marginalizadas e o discurso oficial. 

Obviamente não pude evitar questionar-me sobre a realidade brasileira 

enquanto estudava o tema palestino. À luz da pesquisa sobre a ocupação israelense 

e seu caráter colonialista e neoliberal, recordei a opressão que os indígenas e os 

negros brasileiros vêm sofrendo desde que o empreendimento colonial português 
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chamado Brasil colocou-se em funcionamento. Nos livros de história do colégio, 

estudávamos uma história de sucesso: os trópicos se tornavam gradualmente a terra 

prometida dos homens europeus, que cruzavam o Atlântico com suas caravelas e 

sem suas famílias – ao menos, no início de sua conquista. Da colônia fatiada em 

capitanias hereditárias à república dividida em redutos partidários e mercadológicos, 

muito sangue índio e africano escorreu. E ainda escorre nas fazendas do 

agronegócio, nas favelas dos grandes centros urbanos, nos gabinetes de Brasília. 

Os relatos celebrados são os dos vencedores – o do Brasil branco e urbano, que 

oscila entre a ideário europeu e o fascínio estadunidense. Pouco sabemos de 

nossas entranhas. Acabamos acatando a ausência daqueles que deveriam constar 

de nossa história em letras maiúsculas, mas quase nunca aparecem. 

O teatro oferece a possibilidade de dar voz e corpo a histórias perdidas, 

sussurradas, subterrâneas ou ignoradas (embora, em muitos momentos, possa ser 

tão cínico quanto os discursos oficiais). Permite, ao menos, a experiência de provar 

as narrativas do outro, de um outro, lidando com elas desde um ponto de vista 

distinto do próprio. No teatro e nas demais artes da cena, o exercício da alteridade é 

mais que bem-vindo; torna-se fundamental. E a experiência do outro pode 

ultrapassar os limites do jogo, do palco, da criação. Lembro-me do comentário de 

uma amiga judia, depois do espetáculo Arquivo, do coreógrafo e bailarino israelense 

Arkadi Zaides, a que assistimos durante a 2ª Mostra Internacional de Teatro de São 

Paulo (MITsp), em 2015: "Estou impressionada; a gente está acostumada a ver os 

palestinos, e não os israelenses, nessa posição". 

A posição à qual ela se refere é a do agressor encapuzado, o "terrorista", 

imagem do árabe ou do muçulmano – tomados quase sempre como sinônimos – tão 

disseminada pela mídia. Neste trecho de um artigo7 que escrevi para a revista 

Trema, explico a abordagem original do espetáculo:  
 
A coreografia criada por Zaides apóia-se num conjunto de registros 
em vídeo dos arquivos da ONG israelense B'Tselem, que reporta 
abusos cometidos nos territórios palestinos ocupados. As duras 
imagens mostram colonos judeus em situações de intimidação ou 
agressão deliberada. Zaides explora tais movimentos partindo da 
mimeses. O resultado é perturbador: o artista dança o corpo do 
opressor (Boal, 2013), tirando-o do contexto 'apaziguador' da 
realpolitik e das justificativas-clichê sobre o conflito. Zaides, judeu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Vomero, Maria Fernanda. Emancipação criativa em zonas de conflito. Em: Trema! Revista de Teatro 
de Grupo. Tema da edição: violência. Ano 1, número 2, agosto de 2015, pp. 27-30. 
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israelense, incorpora gestos e movimentos de outros judeus 
israelenses, trazendo para o interior de sua dança a alteridade que 
falta ao convívio na região: o outro, na verdade, é um si-mesmo. 
 

Zaides, em Arquivo, foi bastante corajoso. Infelizmente, os temas relacionados 

à questão palestina são submetidos, com frequência, a manipulações e narrativas 

torcidas, que tendem a vincular as críticas às políticas do Estado de Israel a 

hostilidades direcionadas a judeus ou ao judaísmo. Nada mais cínico que insistir em 

tal associação. Basta uma pesquisa mais demorada na internet para chegarmos a 

sites de agências governamentais, ONGs, jornalistas, ativistas e blogueiros, entre 

outros, que desenvolvem trabalho contínuo – e, muitas vezes, competente – de 

lobby e propaganda pró-Israel, com recomendações claras de como criar uma 

cortina de fumaça ou desviar o foco da discussão a respeito da ocupação dos 

territórios palestinos8. Esse esforço para disseminar informações positivas sobre o 

governo e as políticas israelenses e demolir argumentos contrários insere-se no 

contexto da chamada hasbara, palavra em hebraico que significa "explicação" e que 

se refere a uma forma de propaganda que visa ao público internacional, 

principalmente às elites políticas e aos formadores de opinião9. 

Hazbara (aqui com "z") foi também o nome da peça que a encenadora e 

dramaturga palestina Mirna Sakhleh, do Teatro Al-Harah, em Beit Jala, escreveu e 

dirigiu em 2016 e que tive a oportunidade de ver em vídeo. Com quatro atores em 

cena, e uma linguagem que mistura o teatro documental e comédia satírica, Hazbara 

trata justamente da construção da imagem positiva do Estado de Israel nas redes 

sociais. Em uma das cenas, a Rainha conversa com seu espelho mágico:  

 
– Espelho, espelho meu: quem tem a melhor localização estratégica 
do planeta? 
– Você, Vossa Majestade. 
– Quem tem a mais linda natureza e o melhor clima entre todos os 
países? 
– Você, Vossa Majestade. 
– Qual é o único país na região que protege os direitos de pessoas, 
animais, crianças, mulheres e homossexuais? 
– Você, Vossa Majestade. 
– Quem são os escolhidos de Deus? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Exemplos: http://www.cohav.org/, http://www.middle-east-info.org/, http://www.middle-east-
info.org/take/wujshasbara.pdf, www.adl.org. 
9 Cf. https://972mag.com/hasbara-why-does-the-world-fail-to-understand-us/27551/ (Acessado em 
05/07/2017). 
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– Você, Vossa Majestade.  
[...] 
– Quem é a única democracia no Oriente Médio? 
– Você, Vossa Majestade. 

 

Embora o foco da pesquisa seja o Teatro da Liberdade, do campo de 

refugiados de Jenin, norte da Cisjordânia, estendo minhas reflexões para outras 

manifestações teatrais que encontrei tanto durante o período de investigação quanto 

em campo. Não busco, no presente trabalho, discutir soluções para a convivência 

pacífica entre palestinos e israelenses ou temas similares; isso renderia outra 

dissertação. Parece existir, entre o senso comum, a expectativa de que toda a 

investigação que se dedique à Palestina deva tratar necessariamente também do 

ponto de vista israelense, trazer exemplos dos "dois lados" etc. Esse tipo de 

abordagem, que força uma simetria onde ela não se faz presente, soa como uma 

armadilha. 

Embora o termo "direitos humanos" esteja presente no título desta dissertação, 

ao longo do texto não me detenho a debater o conceito nem lhe dedico parágrafos 

ou capítulos específicos. Trata-se de uma posição crítica bastante consciente. Em 

primeiro lugar, deixo que as práticas pedagógicas e artísticas que examino, de 

emancipação e exercício da liberdade, revelem por si mesmas as possibilidades 

concretas de apropriação e de vivência dos direitos fundamentais inerentes a todos 

os palestinos nos territórios ocupados para além dos inócuos discursos 

humanitários. Em segundo lugar, os direitos essenciais de cada indivíduo na 

Cisjordânia e em Gaza são explicitamente ignorados pelo Estado de Israel, não só 

pela imposição de restrições políticas, econômicas, sociais e de movimento, pela 

contínua destruição de casas a fim de tomar posse – de modo ilegítimo – de terras 

palestinas, ou pelas constantes detenções aleatórias de "suspeitos"; mas também, e 

em especial, por conta da negação expressa de que a população palestina possua 

subjetividade, ou seja, que, como os demais povos do planeta, exerça a reflexão, 

produza conhecimento, aprecie a beleza e a fruição da arte, cultive o humor, 

desenvolva a espiritualidade etc. Por isso, a investigação cuidadosa e atenta das 

experiências teatrais feitas e fruídas por palestinos evidencia-se como uma 

afirmação indiscutível dos direitos inalienáveis daqueles indivíduos.  

No ensaio Direito à Literatura, o sociólogo e crítico literário Antonio Candido 

reflete sobre a necessidade universal, que todo e qualquer ser humano tem, de 
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entrar em contato com alguma espécie de fabulação em seu cotidiano. O autor 

(2011, p. 174) recorda que "pensar em direitos humanos tem um pressuposto: 

reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também 

indispensável para o próximo". Por isso, Candido (p. 176) destaca o direito aos bens 

"incompressíveis", isto é, aqueles bens que não podem ser negados a ninguém, e 

afirma:  
 

eu lembraria que são bens incompressíveis não apenas os que 
asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que 
garantem a integridade espiritual. São incompressíveis certamente a 
alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 
liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à 
opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por 
que não, à arte e à literatura. 

 

As quase duas décadas de experiência como jornalista de meios impressos se 

fazem notar nas opções de escrita deste texto. Sempre senti afinidade pelo estilo da 

grande reportagem, que traz um tom mais literário e personalizado. Escolhi referir-

me aos entrevistados pelo primeiro nome a fim de marcar a diferença com os 

autores com os quais dialogo, entre os quais Ilan Pappé, Ileana Diéguez Caballero, 

Jacques Rancière, Judith Butler, Giorgio Agamben e Walter Benjamin. Como minhas 

fontes bibliográficas são constituídas, em maioria, por livros e artigos em idioma 

estrangeiro, optei por fazer a tradução livre de todos os textos e títulos que não 

tivessem versão em português. Em muitas passagens da dissertação, a exemplo 

desta introdução, decidi usar a primeira pessoa do singular quando descrevo 

vivências e impressões minhas, conforme as técnicas do jornalismo autoral e os 

princípios da abordagem cartográfica10, que privilegia o plano da experiência; 

conecta teoria, vivência e prática; e ressalta o caráter processual da pesquisa, 

contemplando os efeitos gerados pela própria investigação no caso estudado, na 

pesquisadora e na produção do conhecimento (cf. Passos e Barros, 2009, pp. 17-

18). Afinal, 
 
o cartógrafo acompanha essa emergência do si e do mundo na 
experiência. Para realizar sua tarefa não pode estar localizado na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A abordagem cartográfica, tal e qual problematizada nos ensaios de Pistas do método da 
cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade (Passos; Kastrup; Escóssia, 2009), 
considera que a produção de conhecimento passa pela experiência, por um "saber com", em que 
sujeito e objeto da pesquisa se relacionam e se codeterminam. 
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posição do observador distante, nem pode localizar seu objeto como 
coisa idêntica a si mesma. O cartógrafo lança-se na experiência, não 
estando imune a ela. Acompanha os processos de emergência, 
cuidando do que advém. É pela dissolvência do ponto de vista que 
ele guia sua ação (Passos e Eirado, 2009, p. 129). 
 

O texto organiza-se quase como um diário de viagem metafórico, que começa 

com um percurso ao mesmo tempo histórico e geográfico pelos territórios palestinos 

ocupados a fim de compreender o impacto da dominação e das ingerências do 

Estado de Israel sobre a terra e a população árabe da Palestina na atualidade. Em 

seguida, reflito sobre os aspectos do fazer artístico teatral no atual contexto 

palestino com base na especificidade de o Teatro da Liberdade ter sido fundado por 

um judeu-palestino. Quando "chego" ao campo de refugiados de Jenin, passo a 

examinar o cotidiano do Teatro da Liberdade e de sua Escola de Teatro. Por fim, 

despeço-me de Jenin para seguir viagem e, conforme me afasto da Cisjordânia, 

procuro analisar a experiência teatral como modo de resistência cultural e política, 

recorrendo a conceitos como partilha do sensível (Rancière, 1995; 2009a), crise dos 

representados (Diéguez, 2014) e corpo linguístico (Sanchez, 2015). 

Por fim, mas não menos importante, esta pesquisa está embebida de sumud, 

palavra árabe que diz muito sobre a palestinidade e pode ser traduzida por 

resiliência, perseverança, firmeza (e também é usada como nome próprio feminino). 

Veremos a seguir, no contexto palestino, que o teatro faz parte da vivência da 

sumud, especialmente quando ética e estética se unem como forma de resistência. 
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Figura 5 – Visão de fora de um ângulo do checkpoint israelense Qalandia, situado 

na divisa entre Ramallah e Jerusalém, nas proximidades do campo de refugiados 

homônimo e do muro divisório que separa fisicamente Israel da Cisjordânia . 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 
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1. OCUPAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 
 

"Pensei: 'O que esta terra tem de excepcional a não ser o fato de a termos 
perdido?' É uma terra como qualquer outra terra. Não a cantaríamos a não 

ser para recordarmos a humilhação personificada por sua retirada de nós. A 
humilhação angustia a vida dos humilhados. Nosso hino não é por algo 

sagrado do passado, mas por nossa atual aptidão, que a continuidade da 
ocupação desmente diariamente."  
Mourid Barghouti, poeta palestino1 

 
 

 
Que territórios percorro quando percorro a Palestina? Qual Palestina percorro 

quando saio da pequena rodoviária em Jerusalém Oriental, não aquela próxima ao 

Portão Damasco, quase ao lado da parada do trem urbano – porque daquela partem 

os transportes para Belém e arredores –, mas da outra mais abaixo, situada logo ao 

dobrar a esquina, em um ônibus que me leva a Ramallah para ali tomar um 'servis' 

(serviço coletivo de van) até Jenin? Na saída de Jerusalém, vejo trechos de muro 

alto, torres de segurança, câmeras de vigilância, extensões de arame farpado, 

checkpoints móveis: "táticas dissuasivas" que se apoiam sobre "uma brutalidade 

visível", para emprestar alguns termos do filósofo francês Olivier Razac2, num lugar 

onde a aparência de segurança pode ser tão ou mais importante do que a 

segurança efetiva3. O aviso, em fundo vermelho, escrito em inglês, hebraico e árabe, 

é taxativo: "Essa estrada leva para a área A sob a Autoridade Palestina. A entrada 

para cidadãos israelenses é proibida. Perigosa para suas vidas e contrária à 

legislação de Israel"4. Placas indicativas das áreas A (como a mencionada), B ou C 

são heranças dos Acordos de Oslo (1993-1995)5 e sinais incontestáveis da 

fragmentação do território palestino. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Barghouti, Mourid. Eu vi Ramallah – memórias. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006, p.22. 
2 Razac, Olivier. "Arame farpado: ferramenta rudimentar mas ainda eficaz", Le Monde Diplomatique, 
02/09/2013. Disponível em: http://diplomatique.org.br/arame-farpado-ferramenta-rudimentar-mas-
ainda-eficaz/ (Acessado em 04/04/2017). 
3 Alusão a uma citação presente no texto de Razac. A insistência no fator segurança pelo governo 
israelense explora também questões estéticas. Existem razões para isso, como discutirei mais 
adiante. 
4 “This Road leads to Area ‘A’ Under Palestinian Authority. The Entrance for Israeli Citizens is 
Forbidden. Dangerous to Your Lives and is Against the Israeli Law.” 
5 Os Acordos de Oslo foram documentos assinados por lideranças israelenses e palestinas visando à 
paz na região. Em 1993, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat firmaram uma declaração de princípios na 
qual Israel e a Organização para a Liberação da Palestina (OLP), a entidade representativa dos 
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Pouco mais de vinte quilômetros separam Ramallah, o município-sede da 

Autoridade Palestina, de Jerusalém. No entanto, esses dois universos (ainda que 

consideremos apenas Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade) – e os modos 

de ser, habitar, conviver, construir e destruir que comportam – parecem 

irremediavelmente distantes. Na parada intermunicipal de ônibus e vans em 

Ramallah, enquanto aguardo o servis para Jenin, compro um café pela metade do 

preço que pagava no lado ocidental de Jerusalém. Além disso, ganho de brinde dois 

falafels, os famosos bolinhos fritos de grão-de-bico, sabor tão presente no Oriente 

Médio.  

Que territórios percorro quando o servis para Jenin atravessa morros dourados 

cobertos por oliveiras carregadas de azeitonas, emoldurados por um céu azul de 

poucas nuvens e baixa umidade? Da rodovia que leva a Jenin, antes de cruzar a 

cidade de Tulkarem, é possível ver a saída para o assentamento Ariel6, erguido 

ilegalmente7 – aliás, como as demais colônias israelenses – em áreas férteis do 

distrito palestino de Salfit, confiscadas sob pretexto de uso militar. Ali, naquele 

assentamento, em território palestino ocupado – fora, portanto, de território 

israelense –, localiza-se a Universidade Ariel, que acolhe cerca de 15 mil estudantes 

e "orgulha-se" em seguir os ideais sionistas e exibir, em cada sala de aula, uma 

bandeira nacional8.   

Os morros dourados salpicados de oliveiras carregadas dão lugar a paisagens 

mais planas. Logo, Jenin se anuncia: as casas, os comércios, as ruas largas, carros, 

vendedores de frutas com seus carrinhos abarrotados, mulheres com hijab e vestes 

longas e muitos homens de blusa de manga comprida ou jaqueta, embora faça tanto 

calor. O trajeto entre o terminal de vans e a sede do Masrah Al-Hurriya (Teatro da 

Liberdade), situado no campo de refugiados de Jenin, era mais longo em minha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
palestinos, reconheceram-se mutuamente e acataram a partilha da Palestina. Porém, não houve 
menção à questão dos refugiados, de Jerusalém, dos assentamentos judaicos e das fronteiras 
palestinas. Em 1995, outro acordo foi firmado (Oslo II), determinando a divisão da Cisjordânia em três 
áreas A (sob controle palestino); B (sob controle civil palestino e militar israelense) e C (sob controle 
israelense). A Autoridade Palestina foi criada por esses acordos para que fosse um governo de 
transição até o estabelecimento de um Estado independente, o que ainda não ocorreu. 
6 Ver: http://www.btselem.org/settlements/20100830_facts_on_the_settlement_of_ariel (Acessado em 
05/04/2017). 
7 Da Quarta Convenção de Genebra (1949), relativa à proteção de civis em tempo de guerra, artigo 
49: "A potência ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua 
própria população civil para o território por ela ocupado." 
8 Segundo informações do site Friends of Ariel: https://www.friendsofariel.org/funding/education/ariel-
university/ (Acessado em 04/04/2017). 
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memória. Chego em táxi em menos de dez minutos, quase numa reta só. Minha 

memória registra distâncias maiores, extensões maiores de Palestina. Trapaceia 

minha memória ou me trapaceia, de algum modo, a História? 

Que territórios foram esses que percorri desde Jerusalém? Que Palestina é 

essa que percorro hoje, setenta anos depois de 1948? 

 

 

1.1 Da Catástrofe às catástrofes cotidianas 
"Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo 

da história deve ter esse aspecto", afirma o filósofo alemão Walter Benjamin9. "Seu 

rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, 

ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 

dispersa a nossos pés." Em 29 de novembro de 1947, quando o mundo já estava 

consciente dos horrores praticados pelos nazistas contra os judeus durante o 

Holocausto (1941-45)10, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a 

resolução 181, em favor da partilha da Palestina histórica a fim de que se 

estabelecessem ali um Estado judeu – em cerca de 55% do território – e outro árabe 

– nos 45% restantes –, unidos economicamente. Jerusalém ficaria sob um regime 

especial internacional. A resolução marcou a vitória do movimento sionista, na época 

liderado por David Ben-Gurion, embora a aspiração final fosse a criação de um 

Estado judeu soberano em todo o território. Os palestinos que ali viviam rejeitaram 

imediatamente o plano de partilha da ONU e ameaçaram resistir por meio da força. 

Naquele momento, habitavam a área total da Palestina cerca de 510 mil judeus (em 

torno de 30% da população) e pouco mais de 1,3 milhão de árabes (ou seja, 70%). 

Antes da resolução da ONU, já haviam explodido confrontos entre as milícias 

judaicas (Haganá, controlada pela Agência Judaica – entidade representativa da 

Organização Sionista na Palestina –, e as mais radicais, Irgun e Grupo Stern), 

guerrilhas palestinas e a Grã-Bretanha, que detinha um mandato sobre a área. Os 

sionistas ditos de esquerda, como Ben-Gurion, defendiam a proclamação de um 

Estado judeu depois de haver uma maioria judaica na região.  Os de direita, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Benjamin, Walter. Sobre o Conceito de História. Em: Magia e Técnica, Arte e Política – Ensaios 
sobre literatura e história da cultura (v. 1). São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 226. 
10 Lucy Dawidowicz, em The War Against the Jews (1975), usou registros de nascimento e morte e 
chegou ao número de 5.933.900 de judeus mortos. O pesquisador alemão Wolfgang Benz sugere 
que o número de judeus assassinados durante o Holocausto está entre 5,3 a 6,2 milhões. 
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liderados por Ze'ev Jabotinsky, defendiam que a extensão do território era 

fundamental e que a conquista se daria militarmente. O Holocausto ofereceu a 

justificativa que o movimento sionista precisava naquele momento: a Palestina 

receberia os sobreviventes do genocídio nazista e se tornaria o lar para o povo judeu 

perseguido ao longo de séculos.  

Israel surgiu, portanto, em meio à guerra: um conflito violento pela posse da 

terra e da narrativa histórica. Aquele momento fatídico, da partição da Palestina, 

ficou conhecido como al-Nakba, a Catástrofe, pelos árabes-palestinos. No final da 

primeira fase do confronto, que se iniciou imediatamente após a resolução da ONU, 

a comunidade judaica na Palestina (Yishuv), vitoriosa, proclamou unilateralmente em 

15 de maio de 1948 o Estado de Israel, logo reconhecido pelos Estados Unidos e 

pela União Soviética, as superpotências da época. Tal feito foi resultado de uma 

estratégia militar muito bem elaborada por Ben-Gurion e pelas lideranças da 

Haganá, que assumiu a iniciativa pelos agressivos ataques com a intenção de 

destruir aldeias e capturar cidades árabes, provocando a violenta expulsão e/ou o 

assassinato de civis, a fim de proteger as áreas alocadas ao Estado judeu pela 

ONU, os assentamentos judaicos fora dessas áreas e as passagens que 

conduzissem até eles (Shlaim, 2004; Pappé, 2016). Essas ofensivas militares 

fizeram parte do chamado Plano Dalet ou Plano D (Khalid, 1988)11. 

A versão propagada pelas lideranças sionistas da época era de que, desde fins 

de 1947, ocorria um êxodo espontâneo de palestinos em obediência às 

recomendações de lideranças árabes que promoveriam, com seus exércitos, uma 

invasão da região. Contudo, nos anos 1980, com a abertura dos arquivos militares 

do Estado de Israel, "os historiadores revisionistas israelenses de fato conseguiram 

mostrar quão falsa e absurda era a alegação israelense que os palestinos haviam 

saído por 'vontade própria'", escreve Ilan Pappé (2016, p. 17), ele12 mesmo um 

desses historiadores. "Foram capazes de confirmar muitos casos de expulsões 

maciças dos vilarejos e cidades e revelaram que as forças judias haviam cometido 

um número considerável de atrocidades, incluindo massacres." 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Khalid, Walid. Plan Dalet: Master Plan for the Conquest of Palestine. Em: Journal of Palestine 
Studies, vol. 18, nº. 1, outono/ 1988, pp. 4-33. 
12 O historiador Ilan Pappé, nascido em Haifa – já sob o Estado de Israel – e filho de judeus alemães, 
hoje vive exilado na Inglaterra em razão da condenação determinada pelo Knesset, o parlamento 
israelense, e das ameaças de morte recebidas por suas pesquisas a respeito da limpeza étnica 
perpetrada pelos sionistas contra o povo palestino entre 1947 e 1949. 
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De acordo com Pappé, houve 31 massacres de palestinos entre dezembro de 

1947 e janeiro de 1949, ou seja, durante a Nakba. Segundo outro historiador 

revisionista israelense, Benny Morris (2004)13, existem 24 registros de massacres 

ocorridos em 1948. "Houve uma grande quantidade de assassinatos arbitrários. Dois 

homens são vistos andando num campo – eles são baleados. Uma mulher é 

encontrada numa aldeia abandonada – ela é baleada", diz Morris. "Os piores casos 

foram Saliha (70-80 mortos), Deir Yassin (100-110), Lod14 (250), Dawayima 

(centenas) e talvez Abu Shusha (70)."  

Aos poucos, outros registros vêm à tona – como a ofensiva em Tantura, um 

vilarejo costeiro próximo a Haifa, ocorrida na noite de 22 para 23 de maio de 1948, 

que pode ter deixado 200 palestinos mortos e foi considerada "crime de guerra" pelo 

acadêmico Asa Kasher, da Universidade de Tel-Aviv, autor do código de ética das 

Forças de Defesa Israelenses15. "Não tenho dúvidas de que ocorreu um massacre 

em Tantura. Não saí por aí anunciando aos quatro ventos. Não é exatamente algo a 

se orgulhar. Mas, uma vez que veio a público, deve-se falar a verdade", declarou Eli 

Shimoni, um oficial veterano da brigada Alexandroni, da Haganá, ao diário 

israelense Ma'ariv em 4 de fevereiro de 200016. 

 Em fevereiro de 2016, o historiador israelense Yair Auron publicou em sua 

coluna17 no jornal Haaretz uma carta com o testemunho de um soldado do 89º 

batalhão, escrita por um militante do antigo partido esquerdista Mapam ao editor do 

jornal Al-Hamishmar, sobre o massacre de Dawayima, cidade a oeste de Al-Khalil 

(também conhecida como Hebron), ocorrido em 29 de outubro de 1948. Um dos 

trechos da carta, que data de 8 de novembro daquele ano, diz:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Morris, Benny. Survival of the fittest? An interview with Ari Shavit. Em: Logos 3,1 (inverno de 2004); 
originalmente em Haaretz, 08/01/2004. Disponível em: http://logosjournal.com/morris.html 
14 Lydda, em árabe.  
15 Kasher foi entrevistado por Theodore [Teddy] Katz em sua dissertação de mestrado sobre Tantura, 
baseada no relato de sobreviventes e defendida na Universidade de Haifa em 1998. A reportagem de 
Amir Gilat, publicada no Ma'ariv em 21/01/2000, traz várias passagens do texto e reproduz 
declarações de entrevistados. Katz, que havia sido aprovado com a nota A+, foi novamente avaliado 
e, em 2003, reprovado, depois da repercussão do caso. Eis a versão em inglês: 
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/articles/article0018586EnglishTranslation.html (Acessado 
em 07/04/2017).  
16 Citado por Pappé (2016, p. 147) e, em hebraico, na página do Ma'ariv salva como PDF em: 
http://www.ee.bgu.ac.il/~censor/katz-directory/00-02-04gilat-maariv-tantura.pdf. A reportagem do 
Ma'ariv repercute uma matéria anterior (ver nota 15) sobre a dissertação de Teddy Katz a respeito de 
Tantura. As constatações de Katz foram desacreditadas pela maioria dos oficiais veteranos 
israelenses. 
17 Primeiramente publicada na coluna em hebraico do historiador Yair Auron, depois na versão em 
inglês em 18/03/2016: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.709439 (Acessado em 
07/04/2017). 
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Não houve batalha alguma e resistência alguma (e tampouco 
egípcios). Os primeiros conquistadores mataram de 80 a 100 árabes 
[incluindo] mulheres e crianças. As crianças foram mortas pelo 
esmagamento de seus crânios com varas. Não havia casa sem 
mortos. A segunda onda do exército [israelense] era um pelotão ao 
qual pertencia o soldado que dá testemunho. Na cidade foram 
deixados homens e mulheres árabes, que, postos dentro de casas, 
foram então trancados sem receber comida ou bebida. Mais tarde 
vieram engenheiros para explodir as casas. 

 

Durante décadas, o Estado de Israel calou-se sobre o assassinato massivo de 

palestinos entre 1947 e 1949 – que, para Ilan Pappé, constitui uma verdadeira 

"limpeza étnica", prática cujo conceito ganhou uma definição aceita 

internacionalmente apenas depois dos lamentáveis eventos na antiga Iugoslávia, 

nos anos 199018. Em entrevista à rádio das forças armadas israelenses em 2013, 

Yitzhak Pundak, comandante do 53º batalhão da Brigada Givati, confirmou que as 

forças sob seu comando arrasaram vilarejos árabes em 1948: "Minha consciência 

está em paz com isso, porque, se não tivéssemos feito assim, então não haveria 

Estado agora. Existiria um milhão de árabes a mais"19. De acordo com Ben Morris, 

naquela época Ben-Gurion silenciou sobre o assunto; nenhum oficial foi punido. 

A segunda fase do confronto, chamada de Guerra Árabe-Israelense, opôs os 

exércitos regulares de Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque às recém-criadas 

Forças de Defesa Israelense, formadas pelo Haganá e integrantes dispersos do 

Irgun e do Grupo Stern. Os judeus saíram vitoriosos uma vez mais, embora tenham 

perdido seis mil pessoas, entre soldados e civis. Do lado palestino, milhares20 foram 

mortos.  

Em 7 de janeiro de 1949, o Conselho de Segurança da ONU lançou um apelo 

por um cessar-fogo, acatado por ambos os lados. Iniciaram-se as negociações de 

armistício. E, como aponta o historiador anglo-israelense Avi Shlaim (2004, p.87), a 

partilha da Palestina se deu às custas dos palestinos: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A comissão de especialistas da ONU responsável por analisar violações da lei humanitária 
internacional  cometidas no território da antiga Iugoslávia definiu limpeza étnica como "… transformar 
uma área em etnicamente homogênea pelo uso da força ou da intimidação para remover pessoas de 
determinados grupos da área". Ver: http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html 
(Acessado em 07/04/ 2017). 
19 Ver: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/168912 (Acessado em 07/04/2007) 
20 Segundo Benny Morris, em 1948: A History of the First Arab-Israeli War (2008), os dados são 
imprecisos, mas o número pode ter chegado a 12 mil mortos do lado palestino. 
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No decorrer da guerra, Israel tinha expandido o seu território dos 
55% da Palestina mandatária que lhe foram atribuídos pelas Nações 
Unidas para 79%. Israel também foi bem-sucedido em expulsar 
todas as forças árabes da Palestina, com exceção da Legião Árabe 
que permaneceu no controle da Cisjordânia. Isso selou o destino do 
plano da ONU para um Estado palestino independente. Os 
palestinos ficaram desamparados. O nome Palestina foi apagado do 
mapa. 

 

Acca (Acco, em hebraico), Haifa, Safad (Tsfat), Tabariyyah (Tiberíades), Ramla 

(Ramle), Lydda (Lod), Al-Majdal Askalan (Ashkelon), Bi'ir as-Sab (Beersheba), Jaffa 

e Bisan (Beit She'an), centros urbanos de relevância na Palestina antiga, foram 

capturados, renomeados e repovoados. Em 2007, tive a oportunidade de estar em 

Haifa e Safad por alguns dias. Haifa é uma bela cidade de costa, moderna e com 

ares bastante ocidentais. Safad, porém, parece carregar uma aura mística e 

indubitavelmente judaica, e me trouxe a sensação de ter voltado no tempo, a uma 

época imprecisa e imaginada, supostamente medieval. Abriga muitos centros de 

estudos da Cabala, o que talvez justifique a presença maciça de judeus hassídicos 

(praticantes do misticismo judaico) e ortodoxos, muitos de origem estadunidense. 

Com o passar dos dias, contudo, tive a impressão que Safad – diferentemente do 

bairro ultra-ortodoxo Mea Shearim, em Jerusalém, por exemplo, também 

impregnado dessa atmosfera que identifico como "medieval" – ainda preservava 

rastros da vida árabe, camadas de história interdita.  

Minha anfitriã Atzmona, filha de gregos e neta de argelinos, nascida naquela 

mesma cidade em 1938, recordava o tempo em que judeus e palestinos conviviam 

ali sem problemas. “Mas, em 1948, nossos vizinhos árabes de repente se tornaram 

nossos inimigos e foram expulsos”, contou. “Eu era uma menina na época. Não 

entendia nada.”21 Atzmona, o marido Haim e o filho Zeevy moravam numa casa, 

como outras tantas em Safad, construída por palestinos e abandonada quando da 

criação do Estado de Israel. Lembro-me bem que, durante minha estada lá, Zeevy, 

que reformava alguns dos cômodos, me disse ao mostrar uma rachadura na parede 

original: "Veja como os árabes faziam as coisas porcamente"22. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Narrei essa história na reportagem "O que a guerra me ensinou", publicada na revista Vida 
Simples, Editora Abril, junho de 2012, pp. 37-41. 
22 Caderno de notas de viagem. 14/11/2007. 
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Até a assinatura do armistício entre Israel e Egito, Jordânia, Líbano e Síria, em 

194923, o número de refugiados palestinos tinha chegado a cerca de 750 mil24, mais 

da metade da população nativa. A resolução 194 da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, adotada pela ONU em 11 de dezembro de 1948, já havia tentado oferecer 

uma solução: 

 
A Assembleia Geral 
Tendo considerado a situação reinante em Palestina 
(...) 
11. Resolve que se deve permitir aos refugiados que desejam 
regressar a seus lares e viver em paz com seus vizinhos que o 
façam o quanto antes e que deverão ser pagas indenizações a título 
de compensação pelos bens daqueles que decidirem não regressar 
a seus lares e por todo bem perdido ou prejudicado quando, em 
virtude dos princípios do direito internacional ou por razões de 
equidade, esta perda ou este dano deva ser reparado pelos 
governos ou autoridades responsáveis. 

 

Mas tal resolução jamais foi cumprida pelo governo de Ben-Gurion e pelos 

líderes subsequentes, sempre sob a alegação de pôr em risco tanto a vida dos 

judeus quanto a harmonia do Estado judaico. Os palestinos que permaneceram 

dentro das fronteiras israelenses foram incorporados à nova sociedade como 

minoria, teoricamente com direitos iguais, mas sob um regime militar que durou até 

1966. Ficaram conhecidos como nochehim nifkadim [ausentes presentes, em 

hebraico]; embora tornados cidadãos israelenses, nunca puderam retornar a seus 

antigos lares e tiveram suas propriedades confiscadas pelo Estado. Em 11 de maio 

de 1949, Israel foi admitido como membro das Nações Unidas. Um Estado palestino 

jamais se tornou realidade. Como comenta a ativista e analista política israelense 

Yehudit Kirstein Keshet (2011, p.4): 

 
Os sobreviventes do Holocausto vindos da Europa e imigrantes 
judeus de terras árabes foram assentados, literalmente, sobre as 
ruínas da Palestina árabe, em suas casas abandonadas e aldeias 
esvaziadas. Essa limpeza étnica, e tudo o que a acompanhava em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Durante a pesquisa, não foram encontrados registros da participação de lideranças palestinas nos 
acordos firmados com as nações árabes em 1949. A "voz palestina" teria sido considerada nas 
negociações? 
24Dados da ONU, cf. https://www.unrwa.org/palestine-refugees. Segundo Walid Khalid (1992, pp. 581-
582 apud Davis, 2011, p. 238) o número de refugiados palestinos oscila entre 714.150 e 744.150 – 
desses 383.150 vieram de vilas destruídas; 241.016 de cidades, como Jaffa, Haifa e Safad; e entre 
70 mil e 100 mil eram beduínos. Benny Morris (2004, pp. 588-589; 604) fala em 700 mil refugiados. 
Pappé (2016, p. 15) menciona 800 mil.  
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termos de massacre, saques, expropriação e apagamento (Kaniuk, 
2010; Masalha, 2005; Morris, 1987, 1999, 2008; Pappé, 1996, Sa'adi 
e Abu-Lughod, 2007)25, é a sombra da fundação de Israel.  

 

Muitas das obras da artista visual Emily Jacir resgatam, do silêncio e do 

esquecimento (voluntário ou compulsório), essas histórias subterrâneas da Nakba. 

Embora nascida em Belém, na Cisjordânia, Jacir cresceu na Arábia Saudita, cursou 

o ensino médio na Itália e frequentou a universidade nos Estados Unidos – uma vida 

marcada pelo exílio, portanto. Possui passaporte estadunidense, o que lhe permite 

circular por Jerusalém e pelos territórios ocupados palestinos. No início de 2001, 

apenas quatro meses depois de o levante popular conhecido como Segunda Intifada 

ter se iniciado, a artista adquiriu uma tenda usada pelas Nações Unidas para abrigar 

refugiados (e também aqueles palestinos cujas casas são demolidas pelo exército 

israelense). Tanto no teto quanto nas laterais, foram costurados – com linha grossa 

preta – 418 nomes de aldeias palestinas ocupadas ou destruídas pelos israelenses 

entre 1947 e 1949. Como cada nome levava até seis horas para ser cerzido, Jacir 

decidiu abrir seu estúdio em Nova York, vinte e quatro horas por dia, durante três 

meses, àqueles que quisessem ajudá-la. De acordo com a própria artista26, mais de 

120 pessoas apareceram, muitas das quais ela nem conhecia e que se identificaram 

como palestinos (alguns que haviam nascido naquelas aldeias), israelenses (que 

cresceram nos remanescentes dos vilarejos), e pessoas de outras nacionalidades e 

cidadãos nova-iorquinos. Assim surgiu Memorial to 418 Palestinian Villages That 

Were Destroyed, Depopulated and Occupied by Israel in 1948 (2001).  

Na 13ª edição da Documenta, uma das mais importantes exposições 

internacionais de arte contemporânea, em 2012, Jacir exibiu outro memorial, desta 

vez destacando os trinta mil livros pertencentes a lares, bibliotecas e instituições 

palestinos saqueados por Israel em 1948. Seis mil desses livros são mantidos e 

catalogados na Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém Ocidental, com a sigla 

P.A. (propriedade abandonada). Durante várias visitas à biblioteca, Jacir fotografou 

essas obras com seu celular. "Estava focada em documentar inscrições nos livros e, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Kaniuk, Y. 1948 (2000). Masalha, N. (Ed.). Catastrophe Remembered: Palestine, Israel And The 
Internal Refugee (2005). Morris, B. The birth of the Palestine refugee problem, 1947-1949 (1987). –––
––––. Righteous victims, a history of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999 (1999). –––––––. 1948: a 
history of the first Arab-Israeli war (2008). Pappe, I. The ethnic cleansing of Palestine (1996). Sa'adi & 
A Abu- Lughod (ed.), Nakba: Palestine, 1948, and the claims of memory (2007).  
26 Em! https://electronicintifada.net/content/exhibiting-politics-palestinian-american-artist-emily-jacir-
talks-about-her-work/5295. (Acessado em 11/04/2017) 
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em particular, os nomes dos proprietários", conta a artista em entrevista a Mousse 

Magazine. "Mas lentamente, conforme eu trabalhava, ficava mais interessada nos 

pequenos rastros deixados nas obras... manchas, rabiscos, anotações nas margens, 

pedaços de papel." Além disso, vasculhou a área dedicada a obras orientais à 

procura de livros que porventura tivessem sido catalogados fora da designação P.A. 

Com esses registros, a artista criou, então, ex-libris (2010-12). Jacir também 

traduziu, para o inglês e o alemão, algumas das inscrições manuscritas dos livros, 

exibindo-as em espaços públicos de Kassel, cidade-sede da mostra. 

Nas duas obras, Emily Jacir revira o palimpsesto da questão palestina e 

desafia a narrativa dominante, que ainda se ancora sobre falácias como "uma terra 

sem povo para um povo sem terra"27 ou a famigerada dicotomia do pensamento 

colonial, os "civilizados e racionais" versus os "primitivos e iletrados", como 

justificativas para os eventos de 1948. A Palestina histórica parece pertencer a um 

mapa desbotado, quase a ponto de desaparecer. A "geografia da despossessão", 

para usar um termo da antropóloga estadunidense Rochelle A. Davis (2011),  

gradativamente vai moldando imaginários. Davis cita o caso de duas aldeias 

palestinas, Suba e Bayt Mahsir, que foram despovoadas e destruídas em 1948 e 

posteriormente substituídas pelo kibutz Tzova e pela cidade Beit Meir. A existência 

de ambas só é comprovada pelos livros escritos a respeito delas por antigos 

habitantes, refugiados palestinos que hoje vivem na Jordânia. Nos mapas 

israelenses, Tzova e Beit Meir estão localizados na Floresta dos Mártires (Ya’ar 

HaKdoshim), criada pelo Fundo Nacional Judeu em 1951 em homenagem aos seis 

milhões de judeus europeus mortos no Holocausto. Os mapas trazem também 

outras atrações: áreas de piquenique, trilhas de bicicleta, sítios arqueológicos.  

Volto a me perguntar: que Palestina percorro quando percorro os territórios 

palestinos? Como brasileira, descendente de imigrantes italianos, nascida numa 

nação criada pelo empreendimento colonial do império português e apoiada no 

genocídio indígena e em 350 anos de escravidão africana, passo a duvidar das 

histórias de "independência" que se mostram tão apaziguadoras e definitivas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 O uso original desta frase – que se tornou um lema do sionismo – é atribuído a um aristocrata 
anglicano, Lorde Shaftesbury, adepto do cristianismo sionista e membro da Associação Palestina, 
entidade britânica criada em 1809 para convencer os judeus a voltarem "para sua terra" – sob 
domínio do Império Otomano naquela época. Vale dizer que, embora Shaftesbury defendesse a 
migração judaica em massa para a Palestina, era contrário à participação de judeus no parlamento 
inglês (cf. Traumann, Andrew P. A Terra Prometida em uma bandeja colonial. Em: Topoi, Rio de 
Janeiro, v. 15, n. 29, p. 699-705, jul./dez. 2014). 
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Mesmo do nono andar do edifício em que moro, na urbanizada e gentrificada São 

Paulo – autorreverenciada como capital financeira do Brasil –, escuto, pelas 

rachaduras dos prédios, do asfalto e do discurso oficial, ecos antigos de tribos 

guaianás e tupiniquins, das senzalas. Será que as vozes abafadas de Suba e Bayt 

Mahsir ecoam também pela Floresta dos Mártires? Que territórios percorro na 

História quando percorro a Palestina? 

Chego ao campo de refugiados de Jenin, uma área de 0,42 quilômetros 

quadrados estabelecida em 1953 para abrigar palestinos desalojados de 54 vilarejos 

e cidades das regiões norte, com destaque para Haifa, Acca e Nazaré. Como 

comenta Davis (2011, p.8), "[o]s campos de refugiados se tornaram, e permanecem, 

a marca registrada da existência palestina na diáspora". Os primeiros campos, 

segundo a autora, foram mantidos por organizações internacionais como o Comitê 

de Serviço dos Amigos Americanos, uma organização humanitária Quaker, e o 

Comitê Internacional para a Cruz Vermelha, segundo modelos existentes na 

Segunda Guerra Mundial. As  Nações Unidas entendem refugiados palestinos como 

"aqueles cujo lugar habitual de residência era a Palestina durante o período de 1º de 

junho de 1946 a 15 de maio de 1948 e que perderam tanto o lar quanto meios de 

subsistência como resultado do conflito de 1948"28. A resolução 302 da ONU criou, 

em 1949, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina 

(UNRWA, na sigla em inglês), a fim de prover serviços, como atendimento básico de 

saúde, educação primária e profissionalizante, microfinanciamento, manutenção de 

infraestrutura e respostas emergenciais, mandato estendido e renovado até a 

atualidade. No início de suas operações, em 1950, a UNRWA também ajudou a 

estabelecer novos campos, cuja administração atualmente tem ficado a cargo das 

autoridades locais. 

Os campos de refugiados foram frequentemente criados nos arredores das 

maiores cidades na Cisjordânia, em Gaza, na Jordânia, no Líbano e na Síria. "Mas a 

maioria dos refugiados não terminou nos campos; as primeiras estatísticas em 1953 

situavam os residentes dos campos em 34,6% do número total de refugiados", 

afirma Davis (op. cit, p. 8). 

Outro capítulo na geografia da despossessão palestina, porém, ainda estava 

por vir. Entre 5 e 10 de junho de 1967, um novo confronto opôs Israel à coalizão de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Cf. https://www.unrwa.org/palestine-refugees (Acessado em 14/05/2017). 
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países árabes. Ameaças israelenses ao regime sírio, criticando o apoio deste a 

guerrilhas palestinas, abriram uma brecha para que lideranças soviéticas 

interviessem: elaboraram um relatório – infundado, hoje se sabe – avisando aos 

egípcios que Israel tinha a intenção de invadir a Síria a fim de capturar a capital 

Damasco. Era o pretexto que o então presidente egípcio Gamal Abdul Nasser 

precisava para posicionar uma grande quantidade de tropas no Sinai, pedir para que 

a Força de Emergência da ONU se retirasse e fechar o estreito de Tiran à 

navegação israelense.  

Com apoio dos Estados Unidos – cujos esforços militares estavam voltados 

para o Vietnã naquele momento e, por isso, sem envolvimento direto (cf. Shlaim, 

2004, p. 298) –, Israel tomou a decisão de entrar em guerra. Derrotou as forças 

egípcias logo de início; mas informações falsas foram passadas aos aliados árabes 

para encorajá-los a tomar parte no conflito. 

Após a chamada Guerra dos Seis Dias, o vitorioso Israel capturou e ocupou os 

territórios palestinos que tinham sido anteriormente governados pela Jordânia 

(Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental) e Egito (Faixa de Gaza). O total de 

refugiados de 1967 girava em torno de 300 mil, segundo cifras da UNRWA29, 

embora entre esses pudessem estar também cerca de 120 mil desalojados de 1948 

expulsos pela segunda vez. Assim escreveu o poeta Mourid Barghouti em Eu Vi 

Ramallah (2006, p. 19-20), ele mesmo um exilado – concluía seus estudos 

universitários no Cairo, capital egípcia, quando a guerra explodiu e não pôde voltar a 

Dheir-Gassana, vilarejo próximo a Ramallah até 1996, ano em que obteve 

permissão de Israel para retornar: 

 
E foi assim que o mundo começou a nos chamar de nazihin! – 
expatriados! 
O exílio é a morte. E a morte a gente pensa ser aquilo que acontece 
aos outros. Desde aquele verão comecei a ser estrangeiro, condição 
que sempre pensava ser a de um outro. [...] Na tarde daquela 
segunda-feira, 5 de junho de 1967, fui assaltado pelo desterro. 

 

Em 22 de novembro de 1967, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a 

Resolução 242, que estipulava a retirada das forças armadas israelenses dos 

"territórios ocupados no recente conflito" e o reconhecimento da soberania, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Ver https://www.unrwa.org/content/resolution-302 (Acessado em 11/04/2017). 
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integridade territorial e independência política de cada Estado na área. Também 

buscava "alcançar uma solução justa para o problema dos refugiados". Israel, 

apesar de ter aceitado a resolução, afirmou que sua retirada de algumas áreas 

ocupadas na guerra de 1967 satisfazia as exigências do texto da ONU. A 

Organização para a Libertação da Palestina (OLP), entidade criada em 1964, criticou 

fortemente a resolução, que, segundo ela, reduziu a questão da Palestina a um 

problema de refugiados30 – cuja solução, aliás, Israel delegava aos demais países 

árabes. É importante ressaltar que a Resolução 242 exigia o reconhecimento 

unilateral palestino de Israel sem o reconhecimento recíproco dos direitos nacionais 

palestinos.  

A partir de 1967, Israel deteve total controle administrativo e militar sobre a 

Cisjordânia e a Faixa de Gaza31. Com os Acordos de Oslo, assinados entre 1993 e 

1995, porções da Cisjordânia – correspondentes à área A, ou seja, 18% das terras – 

passaram a ser responsabilidade da Autoridade Palestina (AP), entidade criada por 

esse mesmo tratado para funcionar como uma espécie de "governo civil" dos 

palestinos. Sobre a área B, cerca de 22%, o controle é partilhado – a AP cuida da 

gestão política enquanto as Forças de Defesa Israelense, da segurança. Israel, no 

entanto, manteve a ocupação do restante do território (área C, em torno de 60%). 

Em 2005, retirou-se unilateralmente de Gaza, embora mantenha o controle da 

fronteira e dos espaços aéreo e marítimo desde então e, de 2007 até hoje, imponha 

à região um bloqueio econômico e comercial que permite apenas a entrada de 

suprimentos de ajuda humanitária. Como afirma o diplomata, militar e historiador 

americano-israelense Michael Oren (2005, p.2):  

 
Parece não ter havido na história outro exemplo de um evento tão 
curto e limitado geograficamente que tenha tido ramificações 
regionais e até globais de longo prazo tão profundas. Parece seguro 
dizer que, para líderes políticos e militares do Oriente Médio e além, 
a Guerra dos Seis Dias nunca realmente terminou.  

 

Para o antropólogo Jeff Halper, co-fundador e coordenador do Comitê 

Israelense contra Demolições de Casas (ICAHD, na sigla em inglês), com sede em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ver http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf (Acessado em 11/04/2017). 
31 A pesquisadora palestina Leila Farsakh (2005, p.8) afirma: "Depois da ocupação da Cisjordânia e 
da Faixa de Gaza em 1967, o governo israelense concebia uma solução territorial com os países 
árabes, não com os palestinos de quem a terra foi tirada". 
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Jerusalém, Israel tem mantido uma "matriz de controle" sobre a Cisjordânia, 

Jerusalém Oriental e Gaza. Por "matriz de controle", Halper entende 

 
um labirinto de leis, ordens militares, procedimentos de 
planejamento, limitações de movimento, burocracia kafkiana, 
assentamentos e infra-estrutura – aumentada por um conflito de 
baixa intensidade prolongado e incessante – que serve para 
perpetuar a ocupação, administrá-la com um mínimo de presença 
militar e, em última instância, escondê-la por trás dos massivos 'fatos 
consumados'32 israelenses e uma fachada suave de 'boa 
administração'33. 

 

Embora a "matriz de controle" torne a ocupação relativamente invisível, as 

políticas explícitas israelenses em favor da expansão dos assentamentos nos 

territórios palestinos foram consideradas ilegais conforme o Direito Internacional 

pelas Nações Unidas, pela Corte Internacional de Justiça e pelo Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Segundo eles, Israel viola a Quarta 

Convenção de Genebra (1949), relativa à proteção de pessoas civis em tempo de 

guerra, especialmente o artigo 49, sexto parágrafo, que dispõe: "A potência 

ocupante não deve deportar ou transferir partes de sua própria população civil no 

território que ocupa". 

Como afirmou Peter Maurer, presidente do CICV, em seu artigo Challenges to 

international humanitarian law: Israel’s occupation policy (2012), 

 

[o] apoio decisivo e sistemático do governo israelense ao longo dos 
anos ao estabelecimento de assentamentos, incluindo a remoção de 
terras, de fato conseguiu exatamente isso: uma profunda alteração 
do cenário econômico e social da Cisjordânia, o que dificulta seu 
desenvolvimento como uma nação viável e prejudica as perspectivas 
futuras de reconciliação. 

 

De acordo com dados da ONG B'Tselem34, até o fim de 2015, na Cisjordânia 

havia 125 assentamentos israelenses aprovados pelo governo (excluindo nessa 

conta os de Jerusalém Oriental e os enclaves em Al-Khalil) e outros cem "postos 

avançados" de colonização – sem reconhecimento oficial do Estado, embora muitos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 "Facts on the ground", na expressão em inglês. Diz respeito à estratégia de criar "no terreno" 
circunstâncias que façam da ocupação territorial um processo irreversível. 
33 Ver site do comitê: http://icahd.org/resources/matrix-of-control-videos/the-matrix-of-control/ 
(Acessado em 11/04/2017). 
34 Ver: http://www.btselem.org/settlements/statistics (Acessado em 11/04/2017).  
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deles tenham sido estabelecidos com assistência governamental. Esses postos 

avançados são geralmente menores do que os assentamentos reconhecidos. Na 

região urbana de Jerusalém, quinze bairros judaicos foram construídos em áreas 

que Israel anexou depois de 1967 e são igualmente considerados assentamentos 

segundo a lei internacional. A ONG estima que existiam cerca de 383 mil colonos 

judeus vivendo na Cisjordânia em 2015 (para 2,9 milhões de palestinos, no mesmo 

período35). 

Além disso, há outra questão crucial. Sob o Direito Internacional Humanitário 

(DIH), Israel, como potência ocupante, é responsável pelo bem-estar das pessoas 

sob seu controle e por ajuda humanitária a elas. Mas não é isso que está 

acontecendo. Um documento recente divulgado pela Agência Sueca de Cooperação 

para o Desenvolvimento Internacional (SIDA, na sigla em inglês) afirma que "a 

narrativa política israelense nega a aplicabilidade do DIH ao dizer que a Palestina é 

uma terra em disputa e até afirma que Gaza já não está ocupada desde o final de 

2005 com a retirada unilateral israelense"36. 

Terra em disputa? Atualmente, na Cisjordânia, existem 98 checkpoints fixos37 – 

ou postos de controle –, sendo 59 deles espalhados por áreas palestinas (18 apenas 

na área H2 em Al-Khalil, onde há enclaves israelenses) e 39 localizados antes da 

entrada de Jerusalém ou a alguns quilômetros da chamada linha verde, que 

determina as fronteiras oficiais do Estado de Israel. Terra em disputa? Desde 1967 

até a atualidade, na contagem do ICAHD, foram demolidas 48.488 edificações, entre 

casas e estruturas (celeiros, galinheiros, cercados, cisternas...) palestinas, em 

Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza. Terra em disputa? Os palestinos sofrem 

com acesso insuficiente à água devido ao controle quase total de Israel sobre os 

recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, mesmo em território não-israelense. 

Além disso, qualquer projeto hídrico ou sanitário precisa ser aprovado pelo Comitê 

Conjunto de Água, no qual apenas Israel tem poder de veto. Assim, a construção de 

quaisquer obras de infra-estrutura, tais como poços, bombas de água ou sistemas 

de irrigação, depende de uma autorização concedida por Israel. Sem ela, a estrutura 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Ver dados do Escritório Central Palestino de Estatísticas: 
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1566&mid=3171&wversion
=Staging (Acessado em 12/07/2017). 
36 Ver relatório em http://www.sida.se/globalassets/sida/sve/sa-arbetar-vi/humanitart-
bistand/palestine-humanitarian-crises-analysis-2016.pdf (Acessado em 11/07/2017). 
37 Ver http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads (Acessado 
em 17/07/2017). 
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está sujeita a confisco e demolição. Os palestinos são forçados, então, a comprar 

água da Mekorot, a empresa israelense responsável pelo abastecimento hídrico. 

Territórios palestinos ocupados – esta é a nomenclatura usada pela ONU, pela 

Corte Internacional de Justiça e pelas organizações internacionais, não sem 

controvérsias. "Seria muito mais preciso descrever a Cisjordânia38 e a Faixa de 

Gaza como 'territórios disputados' sobre os quais tanto israelenses como palestinos 

têm reivindicações", escreveu o israelense Dore Gold, presidente do Centro de 

Relações Públicas de Jerusalém, ex-ministro das Relações Exteriores (2015-2016) e 

ex-embaixador de Israel para as Nações Unidas (1997-1999)39, fazendo eco à 

argumentação de muitos intelectuais, diplomatas e políticos sionistas ou 

simpatizantes. 

"[S]e a linguagem mais neutra de 'territórios disputados' fosse usada, então os 

palestinos e Israel estariam sob as mesmas regras do jogo com direitos iguais", 

afirma Gold. "Além disso, ao apresentar Israel como um 'ocupante estrangeiro', os 

defensores da causa palestina podem deslegitimar a histórica ligação judaica a 

Israel." Ora, ao contrário do que defende o ex-ministro israelense, o termo 

"disputados" não tem nada de neutro; serve a uma determinada agenda que busca 

equilibrar, ao menos na aparência, as reivindicações dos dois lados e insiste na ideia 

de um "conflito" (pressupondo, portanto, uma simetria de condições). Será que o 

apelo às "mesmas regras do jogo", a "direitos iguais" e à "linguagem neutra" também 

funcionaria se tratássemos da autodefesa palestina, da segurança da vida dos 

palestinos e da histórica ligação palestina à terra? 

Os territórios palestinos ocupados compreendem, atualmente, menos de 21% 

da Palestina histórica. E apenas cerca de 40% deles (áreas A e B da Cisjordânia, 

além da Faixa de Gaza, que responde por 6,5% dos TPO) está sob controle político 

da Autoridade Palestina ou do Hamas. Há que se ressaltar que o atual uso do termo 

"Palestina" não mais nomeia uma área una e contínua, mas territórios recortados por 

assentamentos israelenses, postos de controle, áreas confiscadas para uso militar 

etc.  Segundo a cientista política palestina Leila Farsakh (2005, p. 2), vários 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Muitos sionistas referem-se à Cisjordânia como "Judeia e Samaria". 
39 Gold, Dore. From "occupied territories" to "disputed territories". Em: Jerusalem Letter/ Viewpoints, 
n.º 470. 16/01/2022. Ver http://www.jcpa.org/jl/vp470.htm (Acesso em 12/07/2017). 
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acadêmicos40 passaram a referir-se às porções de terra que constituem os atuais 

territórios palestinos ocupados como bantustões, em associação direta aos enclaves 

destinados à população negra criados pelo governo branco sul-africano durante o 

tempo da continuada política de apartheid. Para Farsakh (loc. cit), desde a 

implementação dos Acordos de Oslo, 

 
a Cisjordânia e a Faixa de Gaza vêm sofrendo um processo de 
"bantustanização" mais que de independência soberana. Esse é um 
processo pelo qual os territórios palestinos têm sido transformados 
em reservas populacionais de facto, fora das quais os palestinos não 
podem existir sem a posse de uma permissão emitida pelas 
autoridades militares israelenses. 
 

O intermitente processo de deslocamento e despossessão ao qual o povo 

palestino vem sendo submetido desde 1948 pelo aparato estatal israelense, 

processo esse caracterizado pela violência cultural41 e pela opressão social42, 

certamente produz um impacto profundo na subjetividade dos palestinos. Agressões, 

coerções, intimidações, abusos verbais, revistas íntimas e detenções em postos de 

controle, nas incursões realizadas pelas Forças de Defesa Israelense em casas ou 

bairros, em situações de confisco de terras ou ainda em embates com colonos ou 

soldados infelizmente são regra – e não exceção. As justificativas para tais 

iniciativas geralmente são obscuras. "Essa assimetria estrutural possui implicações 

sociais e psicológicas poderosas, incluindo a experiência regular de humilhação e 

depreciação", escreveu o psicólogo Phillip Hammack (2010, p. 511), em artigo sobre 

a construção identitária de jovens palestinos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Alguns citados por Farsakh, a exemplo de Roane Carey, Hanan Ashrawi e Uri Davis, além de 
Noam Chomsky, entre outros. Mas Ariel Sharon, quando premiê de Israel, fez uso do termo também. 
O jornalista Akiva Eldar, em sua coluna no Haaretz de 13 de maio de 2003, destacou um comentário 
do antigo primeiro-ministro italiano Massimo D'Alem a respeito de uma afirmação de Sharon, feita três 
ou quatro anos antes, numa reunião em Roma, sobre o modelo dos bantustões ser a solução mais 
apropriada para o conflito. Ver: http://www.haaretz.com/print-edition/features/people-and-politics-
sharon-s-bantustans-are-far-from-copenhagen-s-hope-1.10275 (Acessado em 17/04/2017). 
41 Segundo Johan Galtung, violência cultural se define por "aspectos da cultura, o âmbito simbólico 
da nossa existência (materializado em religião e ideologia, língua e arte, ciências empíricas e ciências 
formais – lógica, matemática –), que podem ser utilizados para justificar ou legitimar violência direta 
ou estrutural". Em: Galtung, Johan. Violencia Cultural. Guernica y Luno: Gernika Gogoratuz, 2003. 
42 "Opressão social é um conceito que descreve uma relação de dominação e subordinação entre 
grupos ou categorias de indivíduos, na qual o grupo dominante beneficia-se com o abuso, a 
exploração e a injustiça sistemáticos praticados contra o grupo subordinado. (...) A opressão social 
torna-se institucionalizada quando sua imposição está tão impregnada na vida social do dia-a-dia que 
não é facilmente identificada como tal e nem requer preconceito consciente ou atos públicos de 
discriminação" (OPRESSÃO SOCIAL. Em: Johnson, Allan G. Dicionário de Sociologia: Guia Prático 
da Linguagem Sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007). 
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Que Palestina é essa, então, que descubro em meu encontro com o Teatro da 

Liberdade?  

 

1.2 Existir é resistir 
Com o espetáculo Return to Palestine (Retorno à Palestina), sobre o qual 

discorreremos de modo mais aprofundado no capítulo 3, os recém-graduados alunos 

da terceira turma da Escola de Teatro do Teatro da Liberdade têm feito turnês locais 

e internacionais – já estiveram em Portugal, Jordânia, Paquistão e Itália. E não sem 

percalços: o visto pode sair no último momento, como ocorreu na viagem a Portugal 

em 2016, apenas horas antes de o grupo deixar Jenin rumo à fronteira com a 

Jordânia, ou um dos atores pode ser impedido de viajar por alguma "pendência" com 

a Autoridade Palestina ou as Forças de Defesa Israelense. 

Numa breve sinopse, a peça trata do retorno do palestino Jad, nascido nos 

Estados Unidos, à terra de origem de seus pais e de sua irmã Amal. Já na 

Cisjordânia, durante sua busca por Rima, a amiga de Amal, ele conhece pessoas 

que lhe relatam suas vivências e fazem-no compreender a complexa situação local. 

Os seis atores revezam-se num exíguo espaço cênico em formato de retângulo, com 

um metro de largura por dois metros de comprimento, uma metáfora intencional para 

o "espaço apertado e tenso"43 em que se tornou a própria Palestina (para os 

palestinos).  

No presente trabalho, consideramos "espaço" conforme Haesbaert (2008), isto 

é, como expressão de uma das dimensões de determinada sociedade, dimensão ao 

mesmo tempo propiciadora e produto das experiências vividas. "Território", conceito 

que ganhou diversas revisões ao longo do tempo no âmbito das Ciências Sociais, 

pode ser entendido como o espaço construído histórica e coletivamente, resultante 

de dinâmicas sociais, políticas e econômicas e, em especial, marcado por relações 

de poder. Os processos de articulação territorial apresentam maior carga funcional-

concreta ou maior carga simbólico-afetiva, dependendo das relações e trocas 

(materiais ou imateriais) estabelecidas; podem gerar – ou tornar-se – referências 

identitárias. À qualidade que todo território adquire segundo sua utilização ou 

apreensão pelo ser humano denomina-se "territorialidade". 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Palavras de Micaela Miranda no artigo Developing Return to Palestine: Theatre as Cultural 
Resistance (no prelo). 
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Nossa hipótese é que, para aqueles que se identificam como palestinos – 

sejam eles habitantes da Cisjordânia ou de Gaza, dos campos de refugiados, da 

diáspora ou mesmo de Israel44 –, a Palestina é esse espaço de vivências e 

interações das gerações de descendentes tanto dos árabes, que ali se instalaram a 

partir do século VII, quanto dos povos semitas, tribos e beduínos que bem antes 

disso lá viviam. Quando falamos de "territórios palestinos", assumimos a existência 

de uma organização política (nesse caso, carente de um Estado) e uma série de 

práticas espaciais, socioeconômicas e culturais localizadas numa certa geografia, no 

tempo e na história.  

Em seu livro Remembering and Imagining Palestine: Identity and Nationalism 

from the Crusades to the Present (2008), o historiador israelense Haim Gerber 

afirma que é possível reconhecer traços de "identidade palestina" desde a época 

das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, por meio de uma espécie de feriado que 

congregava a comunidade de muçulmanos do reino de Jerusalém, recordando-os 

dos "terríveis acontecimentos" perpetrados pelos "francos" – como os cruzados 

eram chamados. "Em uma semana de peregrinação a um local próximo45 de Jericó, 

que atraía dezenas de milhares de todas as partes da Palestina, era criado e 

mantido um sentido frouxo de uma terra comum [...]", conta Gerber (op. cit, p. 7). 

Contudo, segundo o historiador, talvez a evidência mais clara de uma 

identidade palestina apareça num relato da história de Jerusalém e Al-Khalil escrito 

na década de 1490 por um pesquisador jerosolimita, Mujir al-Din al-Hanbali al-

Ulaymi. O termo "Palestina", aliás, usado vinte e duas vezes por Mujir al-Din, parece 

datar de meados do século VII: "Jund Filastin" ou "região administrativa da 

Palestina" aparecia na linguagem árabe após o domínio muçulmano no Crescente 

Fértil46, mas caiu em desuso quando a dinastia mameluca assumiu o poder. O livro 

de Mujir al-Dim também traz um dicionário geográfico, no qual são listadas cidades 

que vão de Gaza, no sul, a Nablus, no norte. "É novamente uma não-declarada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Dos 8,4 milhões de habitantes do Estado de Israel, 1,7 milhão – ou 20,7% deles – são de origem 
palestina, segundo dados de 2015 do Bureau Central de Estatísticas de Israel 
(http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fshnaton%2Fshnatone_new.htm&CYear=2016&Vol= 
67&CSubject=2&sa=Continue). A revista eletrônica +972 (em inglês) publicou uma interessante 
reportagem, em duas partes, sobre a crescente identificação dos palestinos-israelenses como 
"palestinos": https://972mag.com/watch-israeli-arab-or-palestinian/124216/ (parte 1) e  
https://972mag.com/watch-why-arab-youth-increasingly-identify-as-palestinian/124349/ (parte 2). 
45 Santuário de Nebi Musa, erguido nos arredores de Jericó para defender Jerusalém dos cristãos. 
(cf. Armstrong, 2000, p. 13). 
46 Região em arco que vai desde a planície do Rio Nilo ao Golfo Pérsico. 
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história da Palestina. Que área ele tinha em mente quando falava sobre Palestina?", 

afirma Gerber. "Ele estava claramente consciente de sua palestinidade; também era 

ciente de que vivia na Terra Santa e totalmente informado sobre as Cruzadas, sua 

plausível recorrência e as prováveis implicações para as pessoas do país" (op. cit, 

pp. 48-50). 

Essas reflexões são importantes para compreender, mais adiante, as 

implicações do teatro e, mais especificamente, das produções do Teatro da 

Liberdade com a "palestinidade", esse sentimento coletivo de pertença (um 

pertencimento carregado de historicidade) à terra denominada Palestina. A ideologia 

sionista, insistindo numa proposital confusão entre "identidade" e "nacionalismo", 

pregava a inexistência de uma identidade palestina antes do gradual 

estabelecimento da comunidade judaica na região (o novo Yishuv47), com vistas à 

criação de um Estado judeu, a partir de meados do século XIX. 

Essa negação manteve-se presente no não-reconhecimento de representantes 

palestinos e na ausência de interlocução com eles por parte de Israel, que até 

199348 tratava de assuntos relacionados aos territórios ocupados e sua população 

com governantes árabes, em especial com a Jordânia. A declaração de Golda Meir 

em 1969, à época primeira-ministra israelense, de que "não existia tal coisa como 

um povo palestino", hoje é refutada por expressivos setores dentro e fora de Israel; 

mas deixou marcas profundas. Um reflexo do esforço em pôr em dúvida a 

singularidade identitária dos palestinos aparece, por exemplo, no argumento 

relativamente difundido de que as populações dos outros países árabes da região 

poderiam absorver os "árabes" presentes nos territórios ocupados, possibilitando o 

fim do que se convencionou denominar "conflito". 

Aqui é preciso retomar a argumentação sobre espaço e território a fim de 

ressaltar a ligação simbólico-afetiva dos judeus com Israel (a "terra prometida" das 

Sagradas Escrituras, não o atual Estado) – expressa em uma ideologia territorial que 

remonta às narrativas sobre o surgimento do "povo escolhido". Nas palavras de 

Haesbaert (2007, p. 25), trata-se de uma "territorialidade que os acompanhou e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Antes de que a imigração de judeus se consolidasse como um empreendimento político-colonial do 
sionismo, diversos autores relatam a convivência pacífica entre os judeus que viviam na região e os 
palestinos. 
48 No marco dos Acordos de Oslo, Israel acatou a Organização pela Libertação da Palestina (OLP) 
como representante da população palestina e, em contrapartida, teve sua existência como Estado 
reconhecida pela OLP. 
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impulsionou através dos tempos, ainda que não houvesse, concretamente, uma 

construção territorial correspondente". O mesmo autor prossegue, em outro artigo 

(2008, p.106):  

 
[...] embora, é claro, muitos processos concretos de “territorialização” 
tenham se desencadeado (a nível local, por exemplo [bairros e 
guetos judeus]) a partir dessa identidade em que um dos elementos 
fundantes era a referência geográfica à 'Terra Prometida'. 

 

De acordo com o livro do Gênesis (Bereshit, em hebraico), Abraão49, o primeiro 

dos patriarcas, recebe de Deus50 a incumbência de deixar sua terra (Mesopotâmia, 

talvez em torno de 1850 a.C.) e seguir para a terra que lhe será mostrada (Canaã), 

onde se tornará o pai de uma posteridade numerosa. Abraão acata a missão divina 

e parte com sua esposa Sara rumo à Terra Prometida. O primeiro filho do patriarca, 

Ismael, é concebido por sua escrava egípcia Hagar. Mais tarde, por intervenção 

divina, a estéril Sara dá à luz a Isaac e, preocupada com a possibilidade de o filho 

da escrava tornar-se também herdeiro51, pede ao marido que expulse Hagar e 

Ismael. Os dois fogem para o deserto e só não morrem porque recebem proteção 

divina. Tempos depois, Deus submete Abraão à prova, pedindo a ele que ofereça 

Isaac em sacrifício. Quando o patriarca está a ponto de matar o menino, Javé o 

impede e, uma vez mais, reitera a promessa de uma numerosa descendência.  

Isaac é pai de Esaú e Jacó; este, o caçula, torna-se o terceiro dos patriarcas e 

herdeiro da aliança. Recebe de Deus o nome de Israel, como confirmação da dupla 

promessa (terra e descendência). Cada um de seus doze filhos assume a liderança 

de uma tribo (clã) e, de acordo com a narrativa bíblica, todos mudam-se para o 

Egito, graças a um acordo feito entre José – um dos filhos de Jacó – e o então faraó. 

Com o passar dos anos, as famílias crescem e multiplicam-se, fazendo com que os 

hebreus (ou israelitas) sejam mais numerosos que os egípcios. No entanto, a 

ascensão de um novo faraó faz com que os hebreus passem a sofrer perseguições. 

É importante ressaltar a insistência na origem "estrangeira" dos israelitas em 

relação aos cananeus, tema que desempenhou papel fundamental na formação da 

identidade de "povo escolhido". "A busca da pátria por parte do povo de Israel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Avraham. Também patriarca para os cristãos e para os muçulmanos (Ibrahim). 
50 Nos textos bíblicos, Deus aparece como Iahweh ou Javé.  
51 Relato bíblico. A história de Abraão está no livro do Gênesis, capítulos  de 12 a 36. Fonte: Bíblia de 
Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
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constituiu um tema dominante no Pentateuco, o conjunto dos cinco primeiros livros 

bíblicos", afirma a especialista em religiões Karen Armstrong (2000, p. 46-47). "Os 

israelitas só começaram a escrever a própria história depois que se tornaram a 

maior potência da região." Era preciso tecer narrativas que explicassem a trajetória 

histórica e identitária daquele povo. Provavelmente, conforme Armstrong, os relatos 

sobre os patriarcas tenham sido escritos quase mil anos depois de fatos que foram 

marcantes para os israelitas. Além disso, acredita-se que o Pentateuco tenha tido 

quatro fontes, de épocas e perspectivas diferentes; por isso, a busca desses 

"autores" não era a objetividade, mas a interpretação teológica. "O que eles mostram 

é como o povo do seu tempo via o passado", diz. 

As histórias do Êxodo – "relatos de libertação e volta à pátria", como descreve 

Armstrong –, tornaram-se cruciais para a consolidação da fé israelita. Liderados por 

Moisés, os hebreus libertaram-se da escravidão no Egito, atravessaram o mar 

Vermelho – cujas águas foram abertas por poder divino – e vagaram por quarenta 

anos no deserto. No monte Sinai, Deus selou definitivamente sua aliança com Israel 

por meio de Moisés e lhe entregou a Lei com os Dez Mandamentos. De volta a 

Canaã, as doze tribos estabeleceram-se naquela que gradativamente viraria a "terra 

de Israel". Sob o comando do rei Davi, os reinos de Israel (norte) e Judá (sul) foram 

unidos. Formaram um império na época. Salomão, o monarca seguinte, ergueu, no 

monte Sião, situado na cosmopolita Jerusalém, o famoso templo dedicado a Javé a 

fim de abrigar a arca da aliança. Quando morreu, um desacordo político voltou a 

separar as tribos do norte dos clãs do sul.  

As experiências de diáspora e exílio não cessaram. Primeiro, veio a invasão do 

reino de Israel pelos assírios; depois, a captura pelos babilônios do reino de Judá e 

a destruição do primeiro templo (586 a.C.). Foi a primeira grande diáspora. Com a 

queda da Babilônia, muitos judeus52 retornaram à região; outros permaneceram nas 

terras que os acolheram. O templo foi reconstruído durante o reinado de Herodes, 

por volta de 19 a.C., mas voltou a ser destruído em 70 d.C., pelos romanos, o que 

provocou uma nova onda de dispersão judaica: a segunda diáspora. 

Voltando à argumentação de Haesbaert (2007, p. 24-25), talvez possamos 

sugerir que foi a territorialidade – ou melhor, uma "ideologia do território" – que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 O termo passa a denominar não apenas dos descendentes da tribo de Judá, mas das demais tribos 
também. 
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manteve viva a dimensão simbólica da terra como lar, abrigo, para os judeus. O 

autor cita um estudo realizado por Bonnemaison (1997)53 a respeito dos habitantes 

da ilha de Tanna, no arquipélago de Vanuatu, no oceano Pacífico, que não 

"possuem" o território, mas se identificam com ele. O território, neste caso, não seria 

um produto dessa sociedade, mas uma entidade que a precede e a funda – um 

eficaz construtor de identidade (como a terra prometida por Deus nos tempos de 

Canaã). "Todos os conflitos, antigos ou recentes, são moldados por uma espécie de 

'ideologia do território' que remonta aos mitos sobre a criação do povo local", diz 

Haesbaert sobre a ilha de Tanna. No caso de Israel, houve uma passagem abrupta 

da concepção imaterial54 de território que alimentou a coletividade judaica ao longo 

de séculos para a conquista de um território bastante concreto, ancorado num 

projeto de Estado-nação marcado pelas piores práticas coloniais55 em pleno século 

XX, e, entre as justificativas apresentadas, a da "promessa divina" para o "povo 

eleito" (o povo de Sion).  

Por que ignorar – e até negar – o caráter palimpséstico que constituiu/constitui 

a Palestina? A teórica estadunidense Judith Butler, em Caminhos Divergentes – 

judaicidade e crítica do sionismo (2017), entre outros temas, analisa a relação entre 

o secular e o religioso na concepção do Estado de Israel. Antes, Butler reflete sobre 

como a experiência de exílio está incorporada na ideia histórica de judaico. Assim, 

diz ela, "[...] 'ser' judeu é estar se afastando de si mesmo, jogado num mundo dos 

não judeus, fadado a progredir ética e politicamente justo ali, naquele mundo de uma 

heterogeneidade irreversível" (op. cit, p. 24). E prossegue: 

 
A ideia de exílio ou galut na cultura judaica caracteriza uma 
população que perdeu um lugar e não foi capaz de retornar a outro. 
A ideia de "retorno" continua implícita na ideia de exílico, na medida 
em que é ligada a Sião e ao sionismo. Assim, dentro do discurso 
sionista, a galut é considerada um domínio decaído, um domínio que 
só pode ser retificado e restaurado pelo retorno à pátria. O diaspórico 
funciona de modo diferente, significando uma população e até 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Bonnemaison, Joël. Les gens des lieux: histoire et géographie d’une société enracinnée: Tanna. 
Paris: Éditions de l’Orstom, 1997. 
54 Imaterial, mas nada abstrata. 
55 Israel nasceu sob a égide do capitalismo, apesar das experiências "socialistas" – embora 
igualmente colonizadoras – dos kibutzim. O inglês Robert J. C. Young discute, em O Desejo Colonial 
(1995, p. 208), o capitalismo como "máquina de escrever territorial" fazendo uso de "violentos 
procedimentos físicos e ideológicos de colonização, desculturação e aculturação, por meio dos quais 
o espaço territorial e cultural de uma sociedade nativa deve ser desintegrado, dissolvido e então 
reinscrito segundo as necessidades dos aparelhos do poder dominante."  
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mesmo um "poder" que dependem da coabitação com os não judeus 
e evitam a ligação sionista da nação com a terra [...]. Certamente 
será preciso pensar com cuidado sobre o direito de retorno 
(palestino) em relação à Lei do Retorno (israelense), especialmente 
quando o empenho em retificar uma forma de exílio instituindo outra 
claramente repete o crime em vez de resolvê-lo (loc. cit). 

 

A reiteração da ideia de "povo eleito" na "terra prometida" acaba levando à 

atribuição de um caráter especial, uma condição de intocável, a um Estado que tem 

as mesmas obrigações e se encontra sob a mesma legislação internacional que os 

demais. As violações aos tratados internacionais cometidas por Israel, embora 

condenadas por outras nações e por organizações como o Escritório das Nações 

Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinos 

Ocupados (OCHAopt, na sigla em inglês), Médicos sem Fronteiras ou Anistia 

Internacional, parecem ser mais toleradas que as de outros países. 

Em Return to Palestine, o protagonista Jad, depois de vivenciar a realidade 

palestina, escutar as histórias e até presenciar a morte de um rapaz (Malek) no 

campo de refugiados Dheisheh, em Belém, decide permanecer na Cisjordânia e não 

voltar mais aos Estados Unidos. Dá-se conta, poderíamos dizer, de sua 

palestinidade. Em seu monólogo final, dirigido a Amal (por telefone), revela: 

 
Não, minha querida irmã, não voltarei à América e não tenho 
arrependimento algum. Esse sentimento que você teve quando 
deixou a Palestina, esse sentimento miúdo deve crescer dentro de 
você. Não voltarei para você, mas você... volte para nós! Volte para 
aprender dos olhos de Malek o que é a vida e por que a existência 
vale a pena. Volte, minha irmã, estamos todos esperando por você.56 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 "No, my dear sister. I'm not coming back to America and I have no regrets. This feeling that you had 
as you left Palestine, this small feeling must grow inside you. I won't come to you, but you... return to 
us. Come back to learn from Malek's eyes what life is, and why existence is worth. Come back, my 
sister, we are all waiting for you." Não existe uma dramaturgia formal escrita de Return to Palestine, 
uma vez que o espetáculo surgiu das experiências com o Playback Theatre durante o Ônibus da 
Liberdade (The Freedom Bus), como veremos no capítulo 3. Ihab Talahmeh, o ator que faz Jad, 
gentilmente escreveu todas as falas da peça em inglês a pedido da pesquisadora. É interessante 
notar como o teor do telefonema de Jad a Amal remete ao conteúdo do texto Letter from Gaza (Carta 
de Gaza, 1956), do escritor palestino Ghassan Kanafani. Em carta dirigida ao amigo Mustafá, que 
abandonou Gaza para viver nos Estados Unidos, na cidade de Sacramento, Califórnia – "terra onde 
há verde, água e rostos amáveis" –, Kanafani agradece o empenho que aquele teve em viabilizar 
igualmente sua ida para lá, mas afirma que decidiu ficar. Após um período lecionando no Kuwait, 
Kanafani voltou a Gaza e encontrou a sobrinha adolescente com uma perna amputada, depois de ter 
sido atingida por bombas jogadas pelos israelenses. Esse fato fez com que passasse a olhar de 
modo diferente para si mesmo, para sua cidade e para sua terra. 
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A peça, elaborada com base em histórias reais colhidas durante as viagens do 

Ônibus da Liberdade (iniciativa do Teatro da Liberdade, na qual artistas e ativistas 

visitam vilarejos dos territórios palestinos), não só devolve voz às palavras, como 

lhes concede um corpo e um presente. Com isso, move imagens, desperta 

imaginações, concretiza experiências que são negadas pelos poderes constituídos 

(o caso do direito de retorno, por exemplo). Entrar no palco, por si só, é uma forma 

de resistência: os palestinos existem. Resistem. Imaginam. 

O teatro, portanto, é uma forma de sumud, palavra árabe carregada de alma 

que pode ser traduzida como resiliência, agregando também a seu significado as 

características de perseverança e fortaleza: a postura de manter-se firme a despeito 

das intempéries. Muitos identificam a oliveira – com suas raízes profundas na terra, 

produzindo frutos apenas depois de muitos anos de crescimento – como o símbolo 

apropriado de sumud. Embora presente no vocabulário árabe, trata-se de uma 

palavra palestina por excelência. Abdel Fattah Abu Srour, diretor da organização Al-

Rowwad for Culture and Arts no campo de refugiados Aida, em Belém, citado por 

Rijke e Teeffelen (2014, p. 90), afirma: "Sumud é preservar a identidade, as 

memórias, os costumes e os hábitos, as artes populares, a ligação à terra, os 

valores que nos tornam humanos, através de gerações". 

Não é incomum encontrar nos muros de várias localidades da Cisjordânia o 

lema "Existir é Resistir" e sua variação, "Resistir para Existir"57. Tais afirmações 

revelam uma condição muito próxima daquela vivenciada pelas populações 

indígenas do Brasil: a "rexistência"58, nas palavras do antropólogo Eduardo Viveiros 

de Castro. Na aula pública59 dada durante o ato Abril Indígena, na Cinelândia, Rio de 

Janeiro, e intitulada Os Involuntários da Pátria, Viveiros de Castro aprofundou seu 

argumento com elegância e rigor, oferecendo perspectivas que podem ser 

inspiradoras para a presente pesquisa: 

 
Os índios são nosso exemplo. Um exemplo de 'rexistência' secular a 
uma guerra feroz contra eles para desexisti-los, fazê-los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Geralmente em inglês: To exist is to resist/ Resist to exist. 
58 "Eduardo Viveiros de Castro: 'O que se vê no Brasil hoje é uma ofensiva feroz contra os índios'". 
Entrevista dada a Guilherme Freitas, de O Globo, em 22/08/2015: 
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/eduardo-viveiros-de-castro-que-se-ve-no-brasil-hoje-uma-
ofensiva-feroz-contra-os-indios-17261624 (Acesso em 25/06/2017). 
59 Em 20/04/2016. Ver: 
https://www.academia.edu/25144372/OS_INVOLUNT%C3%81RIOS_DA_P%C3%81TRIA (Acessado 
em 25/06/2017). 
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desaparecer, seja matando-os pura e simplesmente, seja 
desindianizando-os e tornando-os “cidadãos civilizados”, isto é, 
brasileiros pobres, sem-terra, sem meios de subsistência próprios, 
forçados a vender seus braços — seus corpos — para enriquecer os 
pretensos novos donos da terra. 

 

Indígena, recorda o antropólogo, é "[p]ertencer à terra, em lugar de ser 

proprietário dela [...]. A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo da 

Terra. A relação entre terra e corpo é crucial". Assim, todos os índios são indígenas 

– posto que detentores de uma relação histórica com habitantes originários do Brasil 

antes da chegada dos europeus –, mas nem todos os indígenas são índios; sob 

essa denominação estão também quilombolas, ribeirinhos, sertanejos, camponeses, 

moradores de favelas, entre outros, já que todos eles têm como "referência 

primordial" a relação com a terra em que nasceram ou onde se estabeleceram para 

fazer sua vida. Essa ligação íntima e determinante com o espaço prescinde da 

existência prévia de um Estado. Por isso, a distinção que Viveiros de Castro faz 

entre ser indígena e ser "brasileiro", ou seja: 

 
uma pessoa definida, registrada, vigiada, controlada, assistida — em 
suma, pesada, contada e medida por um Estado-nação territorial, o 
'Brasil'. Ser brasileiro é ser (ou dever-ser) cidadão, em outras 
palavras, 'súdito' de um Estado 'soberano', isto é, transcendente. 
Essa condição de súdito (um dos eufemismos de súdito é 'sujeito [de 
direitos]') não tem absolutamente nada a ver com a relação indígena 
vital, originária, com a terra, com o lugar em que se vive e de onde 
se tira seu sustento, onde se 'faz a vida' junto com seus parentes e 
amigos (loc. cit). 

 

A "rexistência", como condição de vida de índios e de palestinos na atualidade, 

se dá principalmente pelo fato de ambas as populações não serem contempladas 

pela cidadania outorgada por um Estado: os índios porque são obrigados a deixar de 

ser índios (apagando as próprias referências) a fim de se tornarem "brasileiros"; os 

palestinos, porque têm sua singularidade negada e estão à margem de um Estado 

que não lhes reconhece nem lhes pertence. Por isso, sua existência per se já é um 

ato de resistência a políticas e ideologias de morte, como veremos a seguir. 

 

1.3 Entre Tânato60 e Antígona  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Personificação da morte na mitologia grega. 
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Numa cena de Return to Palestine, peça dos atores recém-graduados do 

Teatro da Liberdade mencionada anteriormente, o protagonista Jad dorme enquanto 

a televisão se mantém ligada. Sua irmã Amal entra no quarto e vê, no noticiário, um 

ataque israelense em Gaza. Os seis atores, então, reproduzem imagens do 

bombardeio – gritos, sons de tiros e bombas. O apresentador de TV diz: "As últimas 

notícias de Gaza: 39 pessoas foram mortas pelo exército israelense. A maioria deles 

eram mulheres e crianças". Amal desliga a televisão, acorda o irmão Jad e lhe 

pergunta se sente-se bem. O rapaz, então, anuncia sua decisão de deixar os 

Estados Unidos rumo à Palestina "porque precisa saber o que está ocorrendo lá". 

Em vez de medo e imobilidade, as imagens violentas despertam no 

protagonista um sentimento de solidariedade e empatia. Assim, o discurso gerado 

por Return to Palestine desafia o discurso disseminado pelo poder, que cria 

intimidadores espaços de morte (como a Faixa de Gaza) e explora exaustivamente 

demonstrações públicas de suplício. A peça propõe, no lugar da fuga ou do exílio, o 

retorno. "Depois das performances, as pessoas vinham até nós comentando quanta 

esperança esse trabalho lhes havia dado", conta Micaela Miranda61, diretora da 

obra.  

Para identificar os artifícios ideológicos em jogo, é fundamental compreender 

como a soberania passou a ser exercida sobre os corpos, fazendo uso inclusive da 

categoria de "vidas desprovidas de valor", passíveis de serem descartadas. O 

filósofo italiano Giorgio Agamben (2014) chama de "tanatopolítica" o regime das 

decisões sobre a morte e o extermínio, em que "tudo é possível", tanto na regra 

quanto na exceção62; o cientista político camaronês Achille Mbembe (2011) 

denomina o regime das práticas de terror e aniquilamento e da produção de 

cadáveres de "necropolítica". Dois conceitos muito próximos que permitem avançar 

em como as circunstâncias políticas impostas por Israel aos territórios palestinos 

impactam os modos de ver, de sentir e de fazer. 

Se antes era a existência política – a bíos grega, uma forma particular de vida 

– que ocupava a esfera da pólis (a busca pelo "viver segundo o bem", fim supremo 

comum e particular de todos os homens, de acordo com Aristóteles), hoje é a vida 

natural – a existência biológica, o corpo vivente, a zoé dos gregos –,  que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 No artigo Developing Return to Palestine:  Theatre as Cultural Resistance (no prelo). 
62 Os campos de concentração do Estado nazista são o exemplo-base (Agamben, 2014, p. 117). 
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encontra no cerne da soberania dos Estados-nações. A indistinção entre zoé e bíos 

e a coincidência entre vida nua e ação política configuram a biopolítica – como já 

apontava o francês Michel Foucault63.  

Agamben se detém em dois pontos fundamentais que explicam a centralidade 

da vida nua no atual exercício do poder soberano (ou seja, aquele poder que decide 

tanto sobre a regra quanto sobre a exceção). O primeiro deles diz respeito à gradual 

cisão entre os direitos do indivíduo64 e os direitos do cidadão. A continuidade entre 

indivíduo e cidadão estava na base do pensamento moderno; critérios jurídicos – 

não políticos – determinavam que a cidadania se dava pelo nascimento em um certo 

território (ius soli) e pelo nascimento a partir de genitores cidadãos (ius sanguinis). 

Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, o nexo nascimento-nação passou a 

revelar-se insustentável – não só pelo aparecimento massivo de refugiados e 

apátridas como também pela introdução de normas, em países europeus, de 

desnaturalização e a desnacionalização dos próprios cidadãos. Os Estados 

passaram, então, a promover uma diferenciação entre o que seria a vida autêntica 

(e, deste modo, passível de proteção) e uma vida desprovida de valor político – 

contexto no qual surgiram doutrinas políticas de extermínio, como o nazismo. 

Portanto, a cidadania – entendida aqui como condição de membro de um 

Estado – tornou-se um fator imprescindível por meio do qual se realizam e efetivam 

os direitos do indivíduo. Agamben (2014, p. 128) retoma a tese da filósofa alemã 

Hanna Arendt, segundo a qual o refugiado é a primeira e única aparição real do 

"homem de direitos" fora da máscara do cidadão que constantemente o cobre. Por 

isso, trata-se de uma figura de difícil definição política, que escancara a vida nua, o 

ser humano restrito ao seu existir. Com base em vivências de campo65, eu 

estenderia o epíteto "homem de direitos fora da máscara de cidadão" aos imigrantes 

indocumentados e aos palestinos (e, se radicalizarmos a argumentação, às 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Quando Foucault introduziu as noções de biopoder e biopolítica, no curso dado no Collège de 
France (1978-79), referia-se a um regime cujo objeto de poder era a vida humana e ao rol de políticas 
de um Estado na administração da vida como força produtiva extrema. Um poder contínuo, portanto, 
sobre a população em geral para dela extrair benefício laboral máximo 
64 O termo clássico, na verdade, é "direitos do homem", que infelizmente carrega resquícios das 
diferenças de gênero, pouco questionadas quando foi cunhado. 
65 Refiro-me especificamente à participação no curso Arts, Migration and Human Rights, realizado 
pelo Instituto Hemisférico de Performance e Política, da Universidade de Nova York, em San 
Cristóbal de Las Casas, México. Durante três semanas, visitamos albergues de acolhida a imigrantes 
centroamericanos em toda a região do estado de Chiapas até a fronteira sul, com a Guatemala, e 
fizemos diversas entrevistas que resultaram num dossiê colaborativo: http://chiapas2015.tome.press. 
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populações indígenas que, embora figurem como "sujeitos de direitos" em seus 

respectivos "países", não têm respeitados direitos básicos, como à 

autodeterminação, à manutenção de suas culturas e ao consentimento livre, prévio e 

informado, entre outros). 

Agamben introduz, então, outra questão fundamental: essa vida nua, 

desprovida de relevância política e, portanto, de salvaguardas, tem sido reduzida a 

uma "vida sacra" – referência à vida do homo sacer, figura do direito romano arcaico 

que contempla aquele que não é consagrado aos deuses, mas se diferencia dos 

demais. Por isso, a vida sacra se situa fora do direito divino (é "insacrificável") e 

igualmente do direito humano (pode ser eliminada). Ou seja, uma vida descartável. 

Cada Estado teria sua massa de cidadãos produtivos, homo oeconomicus (termo de 

Foucault), mas também de homo sacer. 

A politização da vida nua implica necessariamente 

 
uma nova decisão sobre o limiar além do qual a vida cessa de ser 
politicamente relevante, é somente 'vida sacra' e, como tal, pode ser 
impunemente eliminada. Toda a sociedade fixa este limite, toda a 
sociedade – mesmo a mais moderna – decide quais sejam os seus 
'homens sacros" (Agamben, op. cit, p. 135). 

 

Chegamos, então, ao conceito de tanatopolítica, no qual a decisão sobre a vida 

torna-se decisão sobre a morte. Ao Estado atribui-se não só o monopólio da 

jurisdição, mas também o monopólio do direito de punir66 e de matar. Fora do campo 

da "cidadania", o indivíduo é fadado a uma zona política e jurídica de indiferença e 

exceção, totalmente exposto à violência soberana. 

Achille Mbembe (2011) expande a reflexão para além dos Estados, 

considerando outras formas de poder. Ele se apoia nos conceitos de necropoder e 

necropolítica, a fim de dar conta, respectivamente, das práticas de dominação e 

terror contemporâneas exercidas por um poder soberano e das políticas de fazer 

sofrer e de aniquilar a condição humana. Um poder, não necessariamente estatal, 

que invoca o estado de exceção, a urgência e uma noção "ficcionalizada" do inimigo 

para justificar seu direito de matar. Ele aponta também o surgimento de "mundos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 As normas legais estatais são tidas como a verdade absoluta, independentemente de qualquer fato 
social ou argumento contrário que as coloque à prova. Ver: Moreira, Júlio da Silveira. Legalidade e 
legitimidade – a busca do direito justo. Em: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 55, jul 2008.  
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morte", formas únicas de existência social em que numerosas populações se veem 

submetidas a condições que as transformam em "mortos-viventes". 

As considerações de Mbembe caracterizam-se pela abordagem pós-colonial. 

Para o autor, a colonização moderna revelou um potencial de violência antes 

desconhecido. Tanto na prática quanto no imaginário europeus, a colônia 

representava o lugar em que a soberania consistia no exercício de um poder à 

margem da lei. Tratava-se, afinal, de um território habitado por "selvagens" que não 

se encontravam organizados sob um modelo de Estado: um mundo não-humano.  

A ocupação colonial se traduziu em inscrever sobre o terreno um novo conjunto 

de relações espaciais e sociais: delimitar e hierarquizar zonas e enclaves; classificar 

os indivíduos segundo categorias, com direitos diferentes; produzir uma ampla 

reserva de imaginários culturais. Em grande parte das colônias, a escravidão era um 

instrumento do exercício da soberania. "Todo o relato histórico sobre a emergência 

do terror moderno precisa ter em conta a escravidão, que pode ser considerada uma 

das primeiras manifestações da biopolítica" (Mbembe, op. cit, p.31). A condição do 

escravo implica uma tripla perda: a do lar, a dos direitos ao seu corpo e a do status 

político, deixando-o submetido à dominação absoluta, à alienação desde o 

nascimento e à morte social (expulsão da humanidade). A plantação se configura, 

então, como estrutura político-jurídica: ali o escravo pertence totalmente a seu dono. 

Sua vida importa apenas como instrumento de trabalho e como propriedade; 

mutilado em sua existência, vive num mundo espectral de horror, em que seu corpo 

serve à punição e ao açoite.  

Mbembe cita o psiquiatra e ensaísta Frantz Fanon, nascido na Martinica, em 

sua obra Os Condenados da Terra, escrita originalmente em 196167: 
 

O mundo colonizado é um mundo cindido em dois. A linha divisória, 
a fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia. (...) A 
cidade do colono é uma cidade saciada, indolente, cujo ventre está 
permanentemente repleto de boas coisas. A cidade do colono é uma 
cidade de brancos, de estrangeiros. A cidade do colonizado, ou pelo 
menos a cidade indígena, a cidade negra, a medina,  a reserva, é um 
lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce 
não importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, 
não importa de quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens 
estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Na versão brasileira: Fanon, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1968. 
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do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de 
sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade 
acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma 
cidade de negros, uma cidade de árabes. 

 

É importante notar que os efeitos gerados pela dicotomia colono-colonizado – a 

desigualdade, a diferenciação hierárquica, o estigma da raça... – não só 

permanecem no imaginário das sociedades contemporâneas (muitas delas 

nascidas, inclusive, de empreendimentos coloniais) como continuam a ser 

reproduzidos no interior delas.  

De acordo com Mbembe, a ocupação colonial tardia difere daquela da era 

moderna particularmente no que se relaciona à combinação entre o poder 

disciplinar, a biopolítica e a necropolítica. Para ele (op. cit, p. 46), "a forma mais 

redonda do necropoder é a ocupação da Palestina":  

 
Aqui o Estado colonial baseia sua pretensão fundamental de 
soberania e de legitimidade da autoridade em seu próprio relato da 
história e da identidade. Esse discurso está apoiado na ideia de que 
o Estado tem o direito divino à existência. Esse discurso entra em 
conflito com o outro pelo mesmo espaço sagrado. Como ambos 
discursos são incompatíveis e ambas populações estão mescladas 
de forma inextricável, qualquer demarcação do território sobre a base 
da identidade pura é praticamente impossível. Violência e soberania, 
neste caso, reivindicam um fundamento divino: a qualidade do povo 
se encontra forjada pela veneração de uma deidade mítica, e a 
identidade nacional se concebe como identidade contra o Outro, 
contra outras deidades. 

 

A violência colonial israelense, neste caso, tem como base a exclusividade – 

daí as expulsões, a instalação de "pessoas sem Estado" em campos de refugiados, 

a criação de novas colônias, sempre sob a sombra de um trauma insuportável, o do 

Holocausto. Controle, vigilância e isolamento são perpetrados sob um rol 

diversificado de ações: fragmentação do território, inviabilização do deslocamento, 

destruição de casas e olivais, saque dos símbolos culturais e político-burocráticos, 

sabotagem da rede de infraestrutura etc. "Os povos e cidades sitiados se veem 

cercados e amputados do mundo. Se militariza a vida cotidiana", diz Mbembe (op. 

cit, p. 53). 

A Faixa de Gaza exemplificaria a atuação desse necropoder, segundo ele: um 

território fragmentado em que a população, sob severas restrições socioeconômicas, 

vive de forma precária e tem sofrido constantemente com as violentas incursões 
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militares de Israel, realizadas como resposta aos frequentes ataques de mísseis – às 

vezes fatais – do Hamas. A última delas, chamada de Margem Protetora e levada a 

cabo entre julho e agosto de 2014, deixou o saldo de 1.523 palestinos mortos e mais 

de 11 mil feridos, segundo dados da ONU68. 

"Como representar o corpo em tempos de guerra civil?", indagou o encenador 

libanês Rabih Mroué, no primeiro dia de workshop durante a quarta edição da 

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo69, enquanto contava sobre sua 

trajetória artística, que o levou do teatro físico à opção cênica – e igualmente 

estético-política – pelas palestras não-acadêmicas. A guerra a que Mroué se refere é 

o conflito civil no Líbano, que durou mais de uma década e meia (1975-1991). "A 

representação do corpo sempre foi algo menor que a experiência do corpo durante a 

guerra." Segundo ele, os artistas falhavam quando tentavam falar sobre a guerra 

("Qual guerra?", provocou Mroué. "As guerras não são as mesmas"). Ou sobre o 

amor.  

Numa fase posterior do conflito libanês, os combatentes passaram a não mais 

usar seus corpos como instrumentos de batalha; utilizavam sacos de areia, barris 

etc. Os cidadãos já iam diretamente para os abrigos como medida protetiva. Ali, 

então, o corpo era submetido a outra experiência: a do convívio sob tensão, afirmou 

Mroué, como na peça Entre Quatro Paredes (No Exit), do francês Jean-Paul Sartre. 

Havia confronto fora dos abrigos; mas, dentro, a proximidade dos corpos também 

gerava uma experiência tensa. "Como fazer teatro lidando, então, com essa tensão 

que se revela de um jeito dentro e de outro fora?" era a pergunta que se colocava. 

As questões levantadas por Mroué abrem uma frente de reflexão pertinente. 

Como representar a violência e a opressão – quando estas aniquilam vidas, corpos 

e subjetividades –, dando conta da experiência, ou seja, sem ignorá-la ou limitá-la?  

Em The Gaza Mono-Logues (Os Monó-logos de Gaza), projeto do Teatro 

Ashtar70, 33 jovens da Faixa de Gaza escreveram suas experiências durante a 

ofensiva israelense Chumbo Fundido, que durou vinte e dois dias, entre dezembro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Ver: http://www.un.org/press/en/2014/gaspd574.doc.htm (Acessado em 25/04/2017). 
69 Em 10/03/2017, no Sesc Vila Mariana, São Paulo. 
70 O Teatro Ashtar – oficialmente Ashtar para Produção e Treinamento de Teatro – é dirigido pelo 
casal Iman Aoun e Edward Muallem e atualmente tem sede em Ramallah. 
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de 2008 e janeiro de 2009, e matou 1.380 palestinos71. Os monólogos foram 

resultados de oficinas teatrais organizadas ao longo de 2010 pelo diretor Ali Abu 

Yassin, coordenador da sede local72 do Ashtar. Traduzidos para outros idiomas, os 

textos foram enviados a grupos de teatro parceiros ao redor do mundo, que 

aceitaram trabalhá-los com jovens da mesma idade dos gazanos. 

Assim, em 17 de outubro daquele mesmo ano, os 33 adolescentes recitaram 

seus monólogos na cidade de Gaza e, em seguida, lançaram-nos ao mar como 

barquinhos de papel – como símbolo de uma liberdade que não têm. Na noite do 

mesmo dia, ocorreram apresentações simultâneas em cinquenta cidades do planeta, 

incluindo Belém, Al-Khalil, Jenin e Ramallah, na Cisjordânia, além de Nazaré, em 

Israel. Na semana de 29 de novembro, dia da solidariedade internacional com o 

povo palestino, 33 adolescentes de distintas nacionalidades encenaram os 

monólogos na sede das Nações Unidas, em Nova York, em duas ocasiões. As 

vozes dos gazanos foram encarnadas por outros corpos, impondo-se ao espaço de 

morte em que habitam. 

No prefácio de Cuerpos sin duelo – Iconografias y teatralidades del dolor 

(2013), a cubano-mexicana Ileana Diéguez relata o avanço galopante da visibilidade 

da violência no México. Em especial, relembra o contraste entre os espetáculos 

atrozes perpetrados pelo narcotráfico nas ruas de Ciudad Juarez – como cabeças 

dispostas na Plaza del Periodista e corpos pendurados em viadutos – e os 

espetáculos da Mostra Nacional de Teatro do México, que eram encenados naquela 

localidade em fins de 2008. Os cenários criados pelo necropoder superavam, e 

muito, a cena teatral. Conta a pesquisadora (op. cit, p. 15): 

 
Depois da apresentação de um grupo de teatro de Chihuahua, no 
lugar de um debate em torno à obra que acabávamos de ver, 
emergiram os testemunhos de cidadãos que haviam decidido ir ao 
teatro essa noite a exorcizar o medo e a compartilhar o desamparo e 
a dor pelo sequestro de seus seres queridos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Segundo dados das Nações Unidas: 
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/D3BCB52718A3290B852576640041F806 (Acessado 
em 27/04/2017). 
72 A circulação de palestinos de e para Gaza é bastante complicada; Israel concede vistos e 
autorizações especiais apenas para diplomatas, jornalistas e funcionários das Nações Unidas e 
alguns poucos palestinos. Por isso, os jovens gazanos não puderam viajar com seus monólogos. 



!

!

63!

Apesar de ainda estarem sob um regime de extermínio, as pessoas se fizeram 

presentes, voltaram a reunir-se. Mesmo que de forma efêmera, pela simples 

presença de seus corpos ali, naquele momento, talvez tenham constituído uma 

forma de resistência (ainda exploraremos este tema com profundidade mais adiante) 

diante da espetacularização da morte. Segundo Diéguez, os cenários de violência 

revelam comportamentos representacionais. "Qualquer que seja o discurso 

sustentador", escreve ela (2013, p. 73), "essas representações implicam formas de 

representar e de exibir os emblemas de um poder soberano sustentado no exercício 

da morte violenta, produzindo subjetividades modeladas nesses territórios do medo". 

Permitir que outras subjetividades aflorem, manifestem-se, talvez seja o grande 

desafio da arte, em especial do teatro, em tempos de necropolítica. 

"Cultura, cultura séria, é uma expressão da dignidade humana – aquilo que as 

pessoas em Sarajevo sentem que perderam, muito embora se saibam corajosas, ou 

estoicas, ou revoltadas", afirmou a escritora e diretora estadunidense Susan Sontag 

no ensaio Esperando Godot em Sarajevo (2005, p. 387), escrito em 1993, no qual 

narra a experiência e o desafio de montar o texto de Samuel Beckett na Sarajevo 

sitiada, durante a guerra na Bósnia (1992-1996). Ensaiava com os nove atores e 

atrizes profissionais – três pares que faziam Vladimir e Estragon, além dos 

intérpretes de Lucky, Pozzo e o mensageiro de Godot – no escuro, à luz de umas 

poucas velas e quatro lanternas. Os artistas chegavam aos ensaios cansados de 

haver passado horas na fila da água ou caminhado longas rotas para chegar ao 

teatro. Muitas vezes o som da explosão de um obus interrompia uma cena e gerava 

ansiedade nos atores e atrizes, que ficavam a imaginar onde a bomba teria caído, se 

perto de suas casas, se em algum lugar especial. Por fim, a peça estreou, num palco 

iluminado por doze velas, em horário vespertino e com lotação completa. 

Para Sontag, Esperando Godot ilustrava adequadamente os sentimentos dos 

habitantes da capital bósnia naquele momento: privação, fome, desalento, a espera 

de que uma potência interviesse e os livrasse do suplício. Conhecidos perguntavam-

lhe se não seria deprimente demais montar Beckett, "uma representação do 

desespero", para a plateia de uma cidade naquelas condições.  "Não é verdade que 

todos querem um entretenimento que lhes ofereça uma fuga da sua realidade", diz 

Sontag (op. cit, p. 384). "Em Sarajevo, como em toda parte, há um bom numero de 

pessoas que se sentem revigoradas e consoladas quando o seu sentido de 

realidade é sustentado e transfigurado pela arte."  
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Assisti ao espetáculo The Island (A Ilha), que o Teatro da Liberdade trouxe ao 

Brasil durante a 1ª Bienal de Teatro da Universidade de São Paulo, em 2013. A obra 

também teve diversas apresentações na sede do teatro, no campo de refugiados de 

Jenin, antes da turnê internacional. O texto dos sul-africanos Athol Fugard, John 

Kani e Winston Ntshona, escrito em 1972, apresenta dois companheiros de cela 

numa prisão na Ilha Robben73, na África do Sul, que passam o dia trabalhando numa 

pedreira. Durante a noite, fisicamente esgotados, ensaiam uma versão condensada 

de Antígona, de Sófocles, que apresentarão aos demais prisioneiros. Um deles 

interpreta Antígona, que desafia as leis do Estado para enterrar o irmão, e o outro 

assume o papel de Creonte, que a sentencia à morte por sua desobediência. 

Mukhtar e Iman (Winston e John, no original) repassam as falas enquanto discutem 

os sentidos que apreendem daquele texto. Certo dia, Iman recebe a notícia de que 

sua sentença de prisão foi reduzida, e ele logo deixará a prisão. Mukhtar, contudo, 

ainda ficará no cárcere por décadas. A liberdade, ao menos para um deles, torna-se 

tangível. 

O texto remete diretamente – embora de modo implícito – ao regime do 

apartheid sul-africano, à segregação racial, aos bantustões e aos prisioneiros 

políticos. O diretor estadunidense Gary English optou por uma encenação 

tradicional; notava-se a preocupação com a clareza, com o "contar bem uma boa 

história". No entanto, o fato de os jovens atores (Faisal Abu Alhaijaa e Ahmad Al-

Rokh) serem palestinos, moradores de Jenin, e interpretarem dois prisioneiros que 

discutem o dilema de Antígona oferecia à obra uma possibilidade de leitura 

instigante. Tornava visível, palpável, o questionamento sobre a injustiça da 

ocupação israelense (o jugo de Creonte sobre Antígona: qual é o crime e qual é o 

castigo?) e o próprio papel da arte naquele ambiente de opressão. A maioria das 

famílias do campo de refugiados de Jenin tem ou teve algum integrante detido em 

cárceres de Israel; o sistema revela-se implacável e arbitrário. Como então 

sobreviver moral e eticamente nessas condições? Como manter o espírito livre? E o 

que fazer com a liberdade? 

 

1.4 As duas Intifadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 O líder e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela (1918-2013) ficou preso no cárcere da Ilha 
Robben por quase duas décadas durante o período do apartheid. 
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Munidos basicamente de pedras, pneus, barras de ferro e coquetéis molotov, 

milhares de civis, das áreas urbanas e rurais, foram às ruas, desafiando as forças 

israelenses de segurança. Em dezembro de 1987, uma onda de manifestações 

contra Israel tomou conta dos territórios ocupados palestinos numa insurreição 

popular espontânea que ficou conhecida como Intifada ou "levante" – "a única 

palavra em árabe a entrar no vocabulário da política internacional do século XX", 

segundo Edward Said (1989, p. 5)74. 

Os protestos iniciaram-se na Faixa de Gaza. Em 8 de dezembro de 1987, um 

caminhão israelense chocou-se contra uma camioneta que transportava 

trabalhadores palestinos do campo de refugiados de Jabaliya, o maior de Gaza, 

matando quatro pessoas e ferindo dez. No dia seguinte, os funerais logo se 

transformaram em protesto, com os gazanos queimando pneus e lançando pedras e 

coquetéis molotov contra os policiais e tropas israelenses. As FDI revidaram, 

reprimindo os manifestantes; um jovem palestino de Jabaliya foi morto e outros 

feridos. O levante espalhou-se, então, pelos territórios ocupados como um ato 

popular de desobediência civil: greve por parte dos palestinos que trabalhavam em 

Israel ou nos assentamentos israelenses, boicote às instituições civis israelenses 

presentes nos territórios ocupados, recusa em pagar impostos etc. Os palestinos 

também fechavam estradas com barricadas e, nas ações que se tornaram síntese 

dos protestos, jogavam pedras nos tanques das Forças de Defesa Israelense, 

revivendo a história bíblica de Davi contra Golias. 

 
Na origem, a intifada não era uma revolta nacionalista. Tinha suas 
raízes na pobreza, nas condições de vida miseráveis no campos de 
refugiados, no ódio contra a ocupação e, acima de tudo, na 
humilhação que os palestinos tiveram de suportar durante os mais de 
vinte anos anteriores. Porém, desenvolveu-se em uma afirmação de 
grande importância política (Shlaim, 2004, p. 509). 

 

Mesmo as medidas extremas do exército de Israel, sob o comando do então 

ministro da Defesa Yitzhak Rabin e que incluíam repressão violenta, assassinatos 

políticos e prisões em massa, não foram suficientes para conter a revolta palestina. 

A insurreição só terminou em 1993, por ocasião da assinatura dos Acordos de Oslo, 

nos quais o Estado de Israel e a Organização pela Libertação da Palestina (OLP) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Said, Edward. Intifada and Independence. Em: Lockman, Zachary e Beinin, Joel (ed.). Intifada: The 
Palestinian Uprising Against Israeli Occupation. Boston: South End Press, 1989. 
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reconheceram-se mutuamente e estabeleceram uma série de decisões que 

aparentemente visavam à melhoria das relações entre os dois povos e das 

condições de vida dos palestinos, mas que se revelou uma "ladainha de promessas 

rechaçadas ou não-cumpridas" (Agha e Malley, 2001)75. A célebre fotografia que 

registrou o aperto de mão entre o agora premiê israelense Rabin76 – que, não 

podemos esquecer, liderou o exército israelense na guerra de 1967 – e o 

controverso líder palestino Yasser Arafat, sob o olhar sorridente do presidente 

estadunidense Bill Clinton na Casa Branca, obviamente não revelou a distância 

imensa que havia entre as articulações políticas e as verdadeiras necessidades da 

população palestina77. 

"Paradoxalmente, enquanto a década de 1990 assistiu à evolução da ideia de 

um Estado palestino, que também ganhou crescente apoio internacional e 

legitimidade, houve uma involução de sua materialidade", afirma Ann Le More em 

seu livro International Assistance to the Palestinians After Oslo: Political Guilt, 

Wasted Money (2008, p. 4). Sete anos depois dos Acordos de Oslo, o número de 

assentamentos israelenses nos territórios ocupados havia aumentado, a liberdade 

de movimento dos palestinos tinha diminuído e a situação econômica estava ainda 

pior. Além disso, Israel ainda controlava inteiramente Jerusalém Oriental, boa parte 

de Gaza e da Cisjordânia e a maioria dos recursos e aluguéis palestinos, o que 

levou a Autoridade Palestina a desenvolver uma "relação clientelista" – nas palavras 

de Le More (op.cit, p.6) – em relação ao governo israelense, impedindo desse modo 

o estabelecimento de instituições palestinas autossustentáveis, representativas e 

responsáveis. 

Alguns meses depois da fracassada cúpula de Camp David78, a polêmica visita 

ao Monte do Templo (ou Esplanada das Mesquitas) de Ariel Sharon, à época um 

parlamentar do partido direitista Likud, em 28 de setembro de 2000, desencadeou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Agha, Hussein & Malley, Robert. "Camp David: The Tragedy of Errors". New York Review of Books 
48, 9 de agosto de 2001. http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/aug/09/camp-david-the-
tragedy-of-errors/ 
76 Rabin foi eleito líder do Partido Trabalhista em 1992 e venceu as eleições legislativas em julho 
daquele ano, tornando-se primeiro-ministro pela segunda vez 
77 Arafat, Rabin e o também israelense Shimon Peres, um dos negociadores de Oslo, ganharam o 
Prêmio Nobel da Paz em 1994. Rabin foi assassinado em 1995 por um militante ultraortodoxo de 
direita. 
78 Nova tentativa de acordo de paz, que reuniu o premiê israelense Ehud Barak, o líder palestino 
Yasser Arafat e o presidente estadunidense Bill Clinton, entre 11 e 25 de julho de 2000, mas na qual 
não houve consenso. 
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um violento confronto entre palestinos e soldados israelenses, que deu início à 

Segunda Intifada. Para o diplomata israelense Shlomo Ben-Ami (2006, p. 264-265), 

o levante "explodiu da frustração e raiva acumuladas das massas palestinas diante 

do fracasso colossal do processo de paz – desde Oslo – em lhes garantir uma vida 

de dignidade e bem-estar e diante da incompetência e corrupção de seus líderes da 

Autoridade Palestina".  

Ben-Ami faz uso da narrativa mais amplamente aceita – mas não por isso 

necessariamente verdadeira –, que atribui o novo levante popular à insatisfação dos 

palestinos com suas lideranças, em especial com Yasser Arafat. Arafat não deixa de 

ter responsabilidade, uma vez que sua administração caracterizou-se pela pouca 

transparência, pelo autoritarismo e pelo caráter muitas vezes repressivo79 

(administração esta, aliás, tolerada pela comunidade internacional, que considerava 

Arafat, líder do partido Fatah – Movimento de Libertação Nacional da Palestina –, o 

"parceiro ideal" para garantir "segurança" aos israelenses, contendo os "radicais" 

que se opunham ao "processo de paz"). Contudo, pouco é dito sobre como, na 

prática, os "acordos de paz" – o uso das aspas é deliberado e irônico – sempre 

estiveram afinados apenas à agenda política do Estado de Israel.  

Diferentemente da insurreição anterior, a Segunda Intifada teve a atuação de 

grupos radicais como Hamas, Jihad Islâmica e as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa 

(o braço armado do Fatah) e foi marcada por atentados terroristas, a maioria deles 

suicidas, que mataram entre cerca de mil80 israelenses, principalmente entre 2001 e 

2003. Tel-Aviv, Jerusalém, Netanya e Haifa foram algumas das localidades visadas 

– e mais de uma vez. Ataques em ônibus, restaurantes, mercados, estações de 

transporte público, universidade ou mesmo nas ruas chocaram a população 

israelense e intensificaram a sensação de vulnerabilidade e insegurança. O 

terrorismo dos radicais palestinos rompeu a indiferença ou a ignorância de parte dos 

israelenses em relação à ocupação, mas igualmente minou o apoio popular a 

soluções mais moderadas. 

Depois da morte de 30 pessoas durante uma refeição do Pessach em Netanya, 

Israel pôs em marcha a Operação Escudo Defensivo, em 29 de março de 2002, com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 A popularidade de Arafat na época beirava os 46%, segundo dados do Palestinian Center for Policy 
and Survey Research, e o apoio dos palestinos ao Fatah não ultrapassava os 37%. 
80 O número de mortos durante a Segunda Intifada é controverso. Dependendo da fonte, as 
estatísticas podem estar infladas. 
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o objetivo de desmontar células terroristas por meio de incursões militares nas 

cidades palestinas de Belém, Jenin, Nablus, Qalqilya e Ramallah. Documentos 

produzidos pela inteligência militar israelense – e divulgados apenas ao final da 

operação – indicavam a presença de uma forte rede terrorista particularmente no 

campo de refugiados de Jenin, uma área de cerca de 423 mil metros quadrados, 

distante um quilômetro da cidade homônima, futura sede do Teatro da Liberdade e 

onde viviam no período mais de 13 mil habitantes, conforme a Agência das Nações 

Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês). 

Tais documentos revelaram que generosas somas de dinheiro vindas de Damasco 

permitiam que o Hamas e a Jihad Islâmica ali recrutassem jovens, motivados pela 

promessa de salário ou ajuda financeira. 

A investida no campo de refugiados de Jenin começou oficialmente em 3 de 

abril e durou pouco mais de dez dias. Relatórios da Organização das Nações 

Unidas, da Human Rights Watch e da Anistia Internacional, entre outros, registraram 

52 palestinos mortos – dos quais, pelo menos 22 eram civis, incluindo crianças, 

idosos ou pessoas com necessidades especiais; 27 ditos suspeitos de pertencer a 

movimentos armados, como a Jihad Islâmica, o Hamas e as Brigadas dos Mártires 

de Al-Aqsa, e os demais, membros das forças de segurança da Autoridade Palestina 

ou policiais. Diz o relatório da ONU que, em 11 de abril daquele ano, os últimos 

militantes do campo de refugiados de Jenin se renderam, tendo pedido mediação à 

ONG israelense B'Tselem, a fim de assegurar que não seriam atacados. Entre eles, 

de acordo com fontes da Autoridade Palestina, havia líderes da Jihad Islâmica e do 

Fatah procurados por Israel. Alguns, contudo, conseguiram escapar, como foi o caso 

de Zakaria Zubeidi, líder das Brigadas em Jenin e posteriormente co-fundador do 

Teatro da Liberdade.  

A Batalha de Jenin, como ficou chamada, esteve envolta numa cortina de 

fumaça. As Forças de Defesa Israelense proibiram a entrada de jornalistas e 

organizações humanitárias no campo, e as informações que circulavam eram 

imprecisas. Boa parte da imprensa internacional repercutiu a ideia de que uma 

grande tragédia estava em curso – a estimativa era de 500 mortos –, e Yasser Arafat 

chegou a cunhar o termo "Jeningrado"81. Baixada a neblina da guerra, ficou a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Em remissão à Batalha de Stalingrado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que destruiu 
a cidade e matou centena de milhares de pessoas (estima-se que foram mais de 600 mil). 
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pergunta: o fato de que cinquenta pessoas tenham sido mortas configuraria ou não 

um massacre? "Os abusos que documentamos em Jenin são extremamente sérios 

e, em alguns casos, parecem ser crimes de guerra," disse Peter Bouckaert, 

pesquisador senior da Human Rights Watch82 e membro do time de investigação 

que visitou o campo depois do ataque. O relatório da HRW83 contabilizou 140 casas 

ou construções completamente destruídas e outras 200 severamente prejudicadas, 

deixando em torno de 4 mil pessoas sem lar.  

Belém, por sua vez, foi ocupada em 2 de abril de 2000. Com aviões e tanques, 

o exército israelense iniciou um ataque à cidade, em especial disparando contra 

alvos na Praça da Manjedoura, área próxima à Basílica da Natividade. Segundo 

relatos de moradores84, quando as tropas israelenses invadiram o centro da cidade, 

todos os que se encontravam nas proximidades buscaram refúgio na Basílica da 

Natividade: civis, guardas encarregados da segurança da igreja e também militantes 

armados dos grupos que operavam na região, somando-se aos cerca de 40 monges 

e freiras que residiam ali. Eram, no total, aproximadamente 200 pessoas – entre 

eles, o prefeito de Belém, Muhammad al-Madan. 

O cerco israelense à igreja durou trinta e nove dias e terminou com nove 

mortos (sete militantes), pessoas feridas e muitos debilitados devido à falta de água, 

comida e luz ao longo do período. Graças a um acordo secreto negociado 

arduamente com ajuda internacional, em 10 de maio de 2002 o sítio à Basílica foi 

oficialmente encerrado; 39 militantes palestinos foram deportados ou transferidos – 

26 deles para a Faixa de Gaza e outros 13, para o exterior85.  

Um cessar-fogo firmado entre Ariel Sharon e o recém-empossado Mahmoud 

Abbas86, durante cúpula realizada no Egito em 8 de fevereiro de 2005, deu um "fim 

oficial" à Segunda Intifada, que deixou mais de 4.200 pessoas mortas – um quarto 

delas israelense e o restante, palestinas – entre novembro de 2000 e 2005, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Ver: https://www.hrw.org/news/2002/05/02/israel/occupied-territories-jenin-war-crimes-investigation-
needed (Acessado em 27/04/2017). 
83 Ver: https://www.hrw.org/reports/2002/israel3/ (Acessado em 27/04/2017). 
84 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020420_belemgf.shtml (Acessado em 27/04/2017). 
85 Itália e Espanha receberam três deles; Grécia e Irlanda, dois; Bélgica e Portugal, um; e "o mais 
procurado" de todos, Abdallah Daoud, foi exilado na Mauritânia. Ver: Coakley, Kate e Oberg, Marko 
D. Israel’s Deportations and Forcible Transfers of Palestinians out of the West Bank during the 
Second Intifada, occasional paper 15, Al-Haq 26, April 2006. 
86 Membro antigo do Fatah, Mahmoud Abbas tomou posse como presidente da Autoridade Palestina 
em janeiro de 2005, depois da morte de Arafat em 11 de novembro de 2004, e segue no cargo até 
hoje. 
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acordo com estimativas aproximadas da ONG israelense B'Tselem87. Naquele 

momento, continuava em construção o "muro do apartheid" idealizado por Ehud 

Barak e posto em execução por Sharon – a polêmica barreira composta por trechos 

murados de concreto e cercas de arame farpado erguida majoritariamente em 

território palestino, e não sobre a linha do armistício de 1949, para oferecer aos 

israelenses um marco estético de segurança e controle. Inacabado até os dias de 

hoje (2017), o muro foi um meio para que o Estado de Israel anexasse mais terra, 

especialmente em áreas agrícolas ou próximas a reservatórios de água, permitisse a 

expansão de assentamentos já instalados e separasse definitivamente Jerusalém do 

restante dos territórios ocupados88. "Defesa" foi apenas a justificativa mais 

conveniente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3694350.stm (Acessado em 27/04/2017). 
88 http://www.btselem.org/publications/summaries/200512_under_the_guise_of_security (Acessado 
em 27/04/2017). 
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Figura 6 – Imagem do campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 



!

!

72!

2. A EXPERIÊNCIA DO OUTRO 

 
 

"Estou tentando escrever um livro sobre vocês." 
"Sobre nós?" 

"Sobre vocês e sobre nós. Uma comparação." 
"Comparação, que espécie de comparação? O que tem aqui  

para comparar? Comparar para demonstrar  
que nós somos os ladrões e vocês os roubados?  

Mostrar nossa cara feia?" 
"Não tão feia assim. Talvez mais, assim, infeliz." 

Amós Oz1, escritor israelense 
 

 
 
Caminho pela rua que me leva do centro de Jenin ao campo de refugiados. 

Nem sempre me restrinjo às calçadas; faço como os demais, ando perto do meio-fio. 

Mesmo nas grandes cidades da Cisjordânia, os pedestres ainda têm prioridade em 

relação aos carros, ao contrário da brasileira São Paulo. Caminho pela rua, 

disputando espaço com automóveis que vêm das duas direções e com outros 

pedestres. Calçadas para quê? Passo na frente das portinholas do comércio variado 

– lojinhas de eletrodomésticos, mercadinhos, padarias e pequenas quitandas –, 

passo diante do hospital público. Cruzo o arco, logo na entrada do campo, e tenho à 

minha direita um amplo terreno, que serve como depósito de lixo. Durante a 

semana, mas não diariamente, os dejetos são queimados. Abundam sacolas de 

plástico, especialmente as pretas. Os caminhões de lixo trazem o logo das Nações 

Unidas e o registro de que foram doados pelo governo japonês.  

Caminho pelo campo de refugiados de Jenin oito anos depois de haver estado 

lá pela primeira vez. Reconheço e não reconheço as ruas labirínticas; em 2008, 

havia ainda muitas marcas da destruição provocada pela ofensiva israelense 

durante a Segunda Intifada. Casas em ruínas, paredes com buracos de tiros ou 

grandes rachaduras e janelas sem vidros. Cartazes de mártires por toda a parte. Em 

2016, o campo parecia ainda mais apertado; havia crescido verticalmente – as 

famílias palestinas têm a tradição de construir andares sobre a casa original a fim de 

abrigar os novos núcleos que se formam (filhos ou sobrinhos casados). Algumas 

ruas, outrora estreitas, tinham sido alargadas. Os olhares desconfiados, no entanto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Oz, Amós. Cenas da vida na aldeia. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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permaneciam. Ahmad, professor de inglês no ensino fundamental, e amigo de 

Waed, dono de um mercadinho nas imediações do Teatro da Liberdade, me alertou: 

"Nunca sabemos se os estrangeiros que passam por aqui vêm com intenções 

genuínas ou são informantes de Israel". Ao longo do mês em que vivi no campo, 

vestindo-me e agindo com discrição, os olhares de desconfiança transformaram-se 

gradativamente em manifestações calorosas de acolhida. 

Não é raro que as Forças de Defesa Israelense realizem incursões no campo 

de refugiados de Jenin, geralmente noturnas, para detenções, revistas ou obtenção 

de "informações". Em março de 2017, o exército israelense invadiu a casa da 

coordenadora de programas do Teatro da Liberdade, Rania Wasfi, e revirou todos os 

cômodos durante 45 minutos. Desculparam-se e saíram. Se depois da Segunda 

Intifada tais incursões eram muito mais frequentes, comenta Ahmad, agora parte do 

"trabalho" é feita por policiais da Autoridade Palestina, que busca a maioria dos 

suspeitos indicados por Israel. Durante minha estada ali, alojada na casa de 

hóspedes do próprio teatro, foram poucas as noites em que não houve tiroteio nas 

proximidades do campo. 

Em sintonia com alguns pesquisadores do assunto, entre os quais Sari Hanafi 

e Michel Ogier2, e com base nas experiências vividas (além da estada no campo de 

Jenin em 2016, morei por quase um mês no campo Dheisheh, em Belém, em 2008), 

sustento que os campos de refugiados palestinos tanto na Cisjordânia quanto em 

Gaza configuram uma realidade urbana peculiar. São espaços de exceção e de 

pobreza, emblemas da condição social criada pela conjugação entre controle militar 

e ação humanitária. Como diz Hanafi (2009, p. 500), "[...] o campo é uma entidade 

que carrega consigo o peso da história do êxodo palestino e da resistência, e é 

muito difícil fingir que se trata apenas de um outro espaço normal". Remetem, em 

aspecto simbólico, às favelas brasileiras por se situarem à margem, na periferia da 

vida urbana, num contexto de distinção socioeconômica. 

Segundo Hanafi (op. cit, pp. 501-502), os campos de refugiados viraram 

símbolos da "ilegitimidade territorial" não só devido às imposições do Estado de 

Israel, que se beneficia da fragmentação do espaço palestino e mantém um estrito 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Ver: Hanafi, Sari. Palestinian Refugee Camps in the Palestinian Territory: Territory of Exception and 
Locus of Resistance. Territory: Territory of Exception and Locus of Resistance. Em: Ophir, Adi; Givoni, 
Michal & Hanafi, Sari (eds). The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli in the Occupied 
Territories. New York: Zone Books, 2009, pp. 495–518. E Ogier, Michel. Refugiados diante da nova 
ordem mundial. Em: Tempo Social, São Paulo, v. 18, n. 2, pp. 197-215, nov. 2006. 
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regime de controle de movimento, tornando assim as condições de vida cada vez 

mais severas, mas também em razão do descaso da própria Autoridade Palestina, 

que ainda concebe os campos como "enclaves" sob a responsabilidade de agências 

internacionais, eximindo-se de incluí-los em seus projetos urbanos de infraestrutura. 

É preciso recordar que os campos palestinos surgiram como uma solução provisória, 

temporária, que acabou sendo naturalizada ao longo dos anos como uma "realidade 

inevitável". Nesses espaços de segregação, o necropoder exerce seu controle 

político e sua vigilância.  

 

2.1 O teatro que brota das ruínas 
A história do Teatro da Liberdade, como a do campo de refugiados de Jenin, 

carrega as marcas das duas Intifadas. Os primórdios remontam ao ano de 1989, 

com o projeto Care and Learning (Cuidado e Aprendizado, em tradução livre), criado 

pela israelense Arna Mer-Khamis (1929-1995), professora judia, militante de 

esquerda pró-Palestina e ativista pelos direitos humanos. Arna usou as artes, 

especialmente o teatro, como um meio de ajudar as crianças e os jovens do campo 

de Jenin a expressarem sentimentos como raiva, frustração, medo e tristeza, 

decorrentes da violenta realidade a que eram submetidos por conta da ocupação de 

Israel. O resultado foi a criação de um grupo de teatro infantojuvenil, que ensaiava 

nas casas dos moradores.  

O carinho e o empenho de Arna lhe valeram um prêmio, o Right Livelihood 

Award, oferecido pelo parlamento sueco em 1993; com o dinheiro recebido, ergueu 

o Teatro de Pedra – batizado em homenagem às pedras que as crianças atiravam 

nos tanques israelenses – no último pavimento da casa da amiga Samira Zubeidi, 

esposa de um militante do Fatah e mãe de Zakaria, que mais tarde se tornaria um 

dos líderes da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa durante a Segunda Intifada e co-

fundador do Teatro da Liberdade. Arna morreu de câncer em fevereiro de 1995. 

Posteriormente, um mês antes da Batalha de Jenin, Samira seria morta por um 

atirador israelense e o espaço, destruído pelo exército. 

O ator e cineasta Juliano Mer-Khamis (1958-2011), filho de Arna e do líder 

comunista palestino-israelense Saliba Khamis, que havia acompanhado as 

atividades da mãe em Jenin como instrutor teatral e também como documentarista, 

retornou ao campo de refugiados em maio de 2002. No filme Arna's Children (Os 

Filhos de Arna), co-dirigido com Danniel Danniel, Juliano narra tanto a trajetória de 
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Arna até sua morte quanto a tentativa de reencontro dele com os participantes do 

Care and Learning depois da Segunda Intifada. Alguns dos rapazes morreram nos 

confrontos com as forças israelenses; outros estavam presos e dois deles haviam 

cometido um atentado suicida em Israel em 2001. O documentário mostra, de modo 

trágico, como as iniciativas de Arna sucumbiram diante da agressividade da 

ocupação intermitente e do belicismo israelense.  

Juliano, no entanto, não se deu por vencido. Em fevereiro de 2006, ao lado de 

Zakaria Zubeidi e do ativista judeu sueco Jonatan Stanczak, fundou o Teatro da 

Liberdade. Costumava dizer que a terceira intifada deveria ser cultural3. Se a 

existência de um teatro no campo de refugiados de Jenin, lugar caracterizado pelo 

conservadorismo religioso e comportamental, já deixava a população local 

ressabiada, a presença constante de um artista profissional israelense, ainda que 

com sangue palestino e nascido em Nazaré4, despertava nos moradores ainda mais 

desconfiança.  

Muitos em Jenin nunca haviam visto uma apresentação teatral ao vivo; as 

referências culturais mais próximas eram as manifestações folclóricas (a exemplo da 

dabka, dança típica da cultura camponesa), a contação de histórias e as telenovelas 

do mundo árabe (em especial, as egípcias e libanesas). Autores como Snir (2005) e 

Musleh (2011) situam o aparecimento do teatro profissional na Palestina em 1984, 

com a criação da companhia Al-Hakawati (O contador de histórias, o narrador), que 

trabalhava temas palestinos (folclóricos ou políticos) por meio uma estética de 

inspiração europeia. Antes, ao longo da década de 1970, a sociedade havia 

assistido a um boom de novas trupes teatrais, muitas das quais não duraram muitos 

anos, mas abriram frente para a profissionalização. As peças daquele período 

tratavam quase que exclusivamente de assuntos políticos a fim manter a memória 

da Nakba viva, comentar problemas da vida cotidiana sob ocupação, encorajar a 

resiliência da comunidade e estabelecer bases para a criação de um Estado 

palestino. De acordo com Musleh (op. cit, p. 102),  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ver: Mee, Erin B. The Cultural Intifada: Palestinian Theatre in the West Bank. Em: TDR: The Drama 
Review, outono 2012, volume 56, nº 3 (T215). pp. 167-177. 
4 Juliano descrevia a si mesmo como "100% palestino e 100% judeu". Ver entrevista concedida à 
artista e teórica Maryam Monalisa Gharavi, criadora do site South/South, sob o título Art is freedom 
without force: interview with the late Juliano Mer-Khamis, publicada em 05/04/2011: 
https://southissouth.wordpress.com/2011/04/05/art-is-freedom-without-force-interview-with-the-late-
juliano-mer-khamis/ (Acessado em 27/04/2015). 
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artistas teatrais e espectadores daquele tempo não estavam 
particularmente preocupados com o uso de técnicas estéticas 
inovadoras ou meios de comunicação surpreendentes. Em vez disso, 
voltavam-se para o uso do 'espaço livre' do teatro para construir uma 
visão coletiva e um compromisso com a resistência e a sumud. 
Embora a maestria fosse sacrificada pela eficácia, esse período foi 
vital para a sobrevivência do teatro palestino, que havia permanecido 
relevante à situação concreta. 
 

No período imediatamente posterior à Segunda Intifada, a atmosfera de 

resistência e combate ainda impregnava as ruínas do campo de refugiados de Jenin 

e as expectativas de seus moradores. A ocupação israelense era um tema que 

ofuscava – e, conforme minha constatação in loco, ainda ofusca – questionamentos 

sobre imposições e restrições excessivas da religião e da tradição sobre as pessoas. 

Assim, a proposta de estabelecer um espaço e um grupo teatrais ali (o teatro era 

tido como uma manifestação artística duvidosa), que reunisse crianças e jovens de 

ambos os sexos e tratasse de assuntos sensíveis para a sociedade palestina muito 

além da política, era extremamente desafiante e provocadora. 

Em entrevista à artista e teórica Maryam Monalisa Gharavi, criadora do site 

South/South5, Juliano Mer-Khamis afirmou: 

 
Isso deve estar claro. Não estamos ensinando os garotos e garotas a 
como usar armas ou criar explosivos, mas os expomos ao discurso 
da liberação, da liberdade. Nós os expomos à arte, à cultura, à 
música – que acredito poder gerar melhores pessoas para o futuro, e 
espero que algumas delas, alguns de nossos amigos em Jenin, 
liderarão e continuarão a resistência contra a ocupação por meio 
desse projeto, desse teatro. 

 

Indagado por Gharavia sobre o fato de alguns sionistas, depois de assistirem 

ao filme Arna's Children, comentarem que "apesar da tentativa de Arna em reabilitar 

a mente árabe, os atores mirins tornaram-se terroristas", Juliano respondeu que se 

tratava de uma pergunta doentia, que atribuía a violência às crianças e não à 

ocupação israelense, deliberadamente invertendo a relação de causa e efeito.  E 

acrescentou: 
 
Não temos que curar as crianças em Jenin. Não temos que curar sua 
violência. Tentamos desafiá-la dos modos mais produtivos. E os 
modos mais produtivos não são uma alternativa à resistência. O que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ver nota anterior. Disponível em: https://southissouth.wordpress.com/2011/04/05/art-is-freedom-
without-force-interview-with-the-late-juliano-mer-khamis/ (Acessado em 27/04/2015). 
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fazemos no teatro não é tentar ser uma substituição ou uma 
alternativa à resistência dos palestinos na luta pela liberação. 
Justamente o oposto. Isso deve ficar claro. Sei que isso não é bom 
para a captação de fundos, porque não sou um assistente social, não 
sou um bom judeu indo ajudar os árabes e não sou um palestino 
filantropo que vem alimentar os pobres. Estamos nos juntando, por 
todos os meios, à luta pela liberação do povo palestino, que é a 
nossa luta de liberação. [...] Ninguém se juntou a esse projeto para 
curar. Não somos curadores. Não somos bons cristãos. Somos 
combatentes da liberdade. 
 

Combatentes da liberdade, freedom fighters: termo introduzido no vocabulário 

do Teatro da Liberdade desde seus primórdios e totalmente presente no discurso de 

Nabil Al-Raee e de sua esposa, a portuguesa Micaela Miranda, respectivamente 

diretor artístico e diretora da Escola de Teatro até o início de 20176. É interessante 

notar o bem-sucedido esforço de Juliano e seus companheiros em ressignificar tanto 

o termo quanto a noção de "combatente" num período em que a memória dos 

atentados suicidas cometidos durante a Segunda Intifada era bastante recente. Para 

Israel e boa parte da mídia internacional, os combatentes palestinos viraram 

sinônimo de "terroristas". Para Juliano, porém, a luta se daria no campo da cultura e 

da arte, tendo sempre como meta a busca pela liberdade. 

A reunião de dois combatentes da liberdade tão controversos quanto diferentes 

entre si, como Juliano e Zakaria, tampouco contribuía para a franca aceitação do 

projeto. Parecia pouco factível que um artista judeu-palestino, que queria "fazer arte 

de verdade e não trabalho social"7, partilhasse da mesma visão artística de um ex-

comandante da milícia do Fatah, anistiado por meio de um acordo entre a 

Autoridade Palestina e Israel em 2007 (anistia que posteriormente seria revogada e 

faria com que Zubeidi ficasse sob custódia da AP, detido em regime semi-aberto em 

Ramallah, entre 2013 e 2017). 

Juliano Mer-Khamis foi assassinado em 4 de abril de 2011, a poucos metros do 

teatro, por um homem mascarado, possivelmente um palestino fundamentalista da 

região (embora as autoridades israelenses, que tomaram para si o caso, nunca 

tenham chegado a conclusão alguma). Foram cinco tiros; até hoje pairam dúvidas 

sobre as motivações do crime. Fora do Teatro da Liberdade, seja no campo de 

refugiados ou em outras cidades palestinas, o nome de Juliano não evoca mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Em março de 2017, ambos deixaram suas funções e se tornaram artistas associados. 
7 Cf. Shatz, Adam. Vida e morte de Juliano Mer-Khamis. Em: Piauí, fevereiro de 2014, edição 89. 
http://piaui.folha.uol.com.br/materia/vida-e-morte-dejuliano-mer-khamis/ 
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tanto entusiasmo. Contudo, seu legado permanece vivo nos atores e atrizes que 

tiveram oportunidade de aprender com ele (como veremos no capítulo 3), nos 

demais jovens que passaram pelo teatro – ainda que não tenham seguido carreira 

artística – e, em especial, nos profissionais que com ele trabalharam, como o 

gerente do espaço e responsável técnico Adnan Naghnaghiye, Nabil Al-Raee e 

Micaela Miranda.  

Nos meses seguintes ao assassinato, as Forças de Defesa Israelense 

invadiram o campo de refugiados de Jenin repetidamente e detiveram funcionários 

do teatro de modo arbitrário8. Adnan foi preso numa madrugada de julho de 2011, 

junto com Bilal Saadi, membro do conselho do teatro, por cerca de 50 soldados 

israelenses mascarados. Em agosto daquele mesmo ano, Rami Awni Hwayel, na 

época estudante do terceiro ano do curso de atuação, foi detido pelas FDI no posto 

de controle Shave Shomeron quando ia a Ramallah. No mesmo mês, os soldados 

israelenses prenderam o irmão de Adnan, Mohammad Naghnaghiye, segurança do 

teatro. Ainda em 2011, em dezembro, o ator Faisal Abu Alhaijaa foi detido em casa. 

Em junho de 2012, foi a vez de Nabil ter sua casa invadida e ser levado preso às 3 

horas da manhã. Após passarem um determinado período num cárcere israelense, 

todos eles foram soltos sem maiores explicações. 

 

2.2 Arte, não pacificação 
As premissas do Teatro da Liberdade, que Juliano Mer-Khamis tanto defendia, 

não tinham nada de apaziguadoras ou passivas. Não buscavam agradar os líderes 

religiosos, os ex-milicianos armados, a Autoridade Palestina, os doadores 

internacionais nem, obviamente, o exército israelense. As atividades artísticas não 

vinham para negar a violência ou tentar "curá-la", tampouco para substituir a luta 

pela libertação da Palestina, mas sim para oferecer meios novos de experimentar e 

vivenciar a liberdade. Se não fosse assim, que sentido haveria em estabelecer um 

teatro em um ambiente marcado pela opressão interna e externa? 

O indiano Rustom Bharucha, em seu livro Terror e Performance (2014, pp. 

172-173), alerta para a não-neutralidade do teatro, principalmente em contextos nos 

quais impera um regime de morte, onde a cumplicidade com as formas e os espaços 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ver: https://www.hrw.org/news/2012/07/27/israel/palestinian-authority-theater-group-hit-both-sides 
(Acessado em 02/05/2017). 
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ditados pelos grupos de poder revelaria, mais que nada, um alinhamento com a 

agenda do terror ou do antiterror (práticas igualmente marcadas pelo uso excessivo 

da violência, porém – no caso da segunda – sob o amparo de um senso de justiça e 

correção). "Embora existam todos os tipos de dispositivos teatrais como alegoria e 

simbolismo que podem ser usados para sugerir o real ambiente político nesses 

'espaços permitidos'", afirma Bharucha, "esses dispositivos também correm o risco 

de formalizar a dissidência camuflada". 

Era dessa cumplicidade que Juliano provavelmente fugia, como suas 

declarações e atitudes davam a entender. Por isso, a opção por um espaço 

aparentemente improvável – o campo de refugiados de Jenin –, sob forte influência 

de grupos de poder (políticos, religiosos). Em sua breve análise sobre o Teatro da 

Liberdade, Bharucha (op. cit, p. 171) destaca justamente a escolha por um caminho 

não "conciliatório", em que 
 
o teatro é intrinsecamente uma parte da luta pela liberdade, como 
Juliano Mer Khamis afirma, extraindo sua adrenalina do engajamento 
real com as especificidades dessa luta, juntamente com os maiores 
arquétipos, símbolos, sonhos e visões de liberdade. Não pode haver 
nenhuma concessão quanto à demanda por essa liberdade – não é 
uma liberdade em espera, mas uma liberdade que é encarnada e 
vivida a cada momento no aqui e agora da prática da performance. 

 

Bharucha (p. 174) relembra um encontro com o sociólogo brasileiro Hebert de 

Souza, o Betinho, em que este – ao tratar de terceiro setor e sociedade civil – falava 

sobre "parcerias", "alianças" e "diálogo", manejando muito bem o vocabulário da 

agenda neoliberal. Bharucha, então, provocou-o: "Isso significa que não temos mais 

que lutar?" Betinho respondeu: "É claro que temos de lutar. Pense em Gandhi. Há 

algo mais violento que a não-violência?"9 O caráter violento a que Betinho aludia 

obviamente não advinha de atos de agressão, abuso ou destruição, afirma 

Bharucha, mas da coragem de permanecer firme mesmo após receber o golpe e 

não sucumbir nem revidar. Por isso, o autor indiano problematiza o audacioso 

projeto de Juliano de formar combatentes da liberdade, que no espaço do teatro não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Numa passagem anterior, Bharucha (p. 173) escreve: "Talvez, nesse ponto, seja necessário 
ressaltar o paradoxo que está inscrito no conceito de não-violência: por um lado, pode ser lido como 
uma negação absoluta de qualquer forma de violência; por outro, tendo em mente que qualquer 
negação chama a atenção para o que está sendo negado, a não-violência só pode começar a ressoar 
em um contexto maior de violência que deve estar implicitamente reconhecido em qualquer ato de 
não-violência". 
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lutariam com armas, mas sim com os recursos oferecidos pela arte: quais seriam os 

perigos reais a serem enfrentados pelos estudantes e jovens atores que 

assumissem o papel de combatentes da liberdade nos palcos e também fora deles? 

Tal treinamento, ainda que dentro do âmbito artístico, não os exporia ao risco, a 

riscos concretos – talvez à própria morte, como aconteceu com Juliano? 

O dramaturgo e escritor brasileiro Dias Gomes, em célebre ensaio intitulado O 

engajamento é uma prática de liberdade e publicado na Revista Civilização 

Brasileira em julho de 196810, escreveu: 
 
Em primeiro lugar, devemos levar em conta o caráter do ato político-
social inerente a toda representação teatral. A convocação de um 
grupo de pessoas para assistir a outro grupo de pessoas na 
recriação de um aspecto da vida humana é um ato social. E político, 
pois a simples escolha desse aspecto da vida humana, do tema 
apresentado, leva o autor a uma tomada de posição. Mesmo quando 
ele não tem consciência disso. 
 

Se assumirmos, como Dias Gomes, que toda representação teatral configura 

um ato político-social, é possível compreender as tentativas de pacificação do teatro 

na Palestina, especificamente do Teatro da Liberdade, seja pelas vias econômicas 

(a pauta de muitos doadores internacionais, agências de ajuda humanitária e 

ONGs11), seja por outras formas de intimidação (ações das FDI, da Autoridade 

Palestina, dos fundamentalistas...). Por "pacificação" entendemos uma estratégia de 

dominação justificada pela tentativa de retorno a uma ordem originária, tida como 

universalmente válida ou benéfica (cabe lembrar que, em português, o termo está 

historicamente relacionado às práticas de gestão tutelar sobre a população 

autóctone do território brasileiro, do período colonial ao Brasil republicano12). Deste 

modo, o teatro "pacificado" não romperia a ordem estabelecida pelo(s) poder(es) 

dominante(s), uma ordem aparentemente consensual13. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Citado por Vasques, Marco Anselmo & Cunha, Rubens da. Das confluências e influências entre 
teatro, política e engajamento. Urdimento, julho 2016, v.1, n. 26, pp. 181 - 198. 
11 O "teatro para o desenvolvimento", como aponta Maurya Wickstrom (2012). 
12 Ver: Oliveira, João Pacheco de. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. 
Mana, Rio de Janeiro, abril 2014, v. 20, n. 1, pp. 125-161.  
13 Faço aqui uma crítica ao 'humanitarismo' que acaba funcionando como paliativo para as graves e 
constantes violações aos direitos humanos por parte de Israel nos territórios palestinos ocupados. Ver 
"The role of UN agencies facing the humanitarian crisis in occupied Palestinian territories: a mere 
palliative?", artigo escrito no contexto do curso Respostas Internacionais às Crises Humanitárias e às 
Violações dos Direitos Humanos, ministrado pela Profª Drª Brigitte Weiffen, da FFLCH-USP. No prelo. 
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O depoimento do jovem cineasta e coordenador das atividades de audiovisual 

Mustafa Staiti, na época com 22 anos, que conheci durante minha passagem pelo 

campo de refugiados de Jenin em 2008, esclarece por que a experiência da 

liberdade no âmbito da arte pode desafiar essa "ordem consensual": 

 
Por meio da câmera, quero mandar duas mensagens. A primeira 
para contar a todo o mundo, na América e na Europa: não somos 
terroristas. Somos cineastas, somos artistas. Nós possuímos terra, 
temos direito à nossa terra. Então, não somos terroristas. A segunda 
mensagem é para o campo [de refugiados] de Jenin: queremos fazer 
filmes em Jenin para Jenin. Na verdade, a ocupação não é nosso 
único problema aqui, o único inimigo. Mulheres sofrem 
constrangimentos, crianças sofrem constrangimentos. Há muitos 
problemas para resolver no campo [de refugiados], na Palestina, 
antes de lutar contra a ocupação em si mesma. Tudo está 
relacionado à ocupação de algum modo. Mas, antes de resistir à 
ocupação, precisamos acertar as coisas aqui no campo. Quero 
mandar uma mensagem às mulheres aqui do campo de Jenin: vocês 
têm o direito de viver do mesmo modo que os homens vivem. Quero 
mandar uma mensagem às crianças do campo de Jenin: vocês têm o 
direito de escolher seu futuro, de escolher sua vida. Então, a coisa 
mais importante aqui no campo é que precisamos de cineastas e de 
artistas para mudarmos nossa vida, para conquistar a liberdade, 
antes de resistirmos à ocupação por meio de armas ou outros 
modos14. 

 

Oito anos depois, de volta a Jenin e ao campo de refugiados, constatei que o 

ideal de Juliano Mer-Khamis continuava a fazer sentido. 

 

2.3 Alteridade, princípio fundador 
Antes de chegar a Jenin, naquele ensolarado dia de outubro, passei dez dias 

em Israel. Minha estada em Jerusalém Ocidental coincidiu com a celebração do 

Sucot, ou Festa dos Tabernáculos, ou ainda Festa das Cabanas. O Sucot relembra 

os quarenta dias do povo hebreu no deserto, vivendo precariamente em tendas, sem 

haver chegado ainda na Terra Prometida. Coincide com o período do fim das 

colheitas. Durante o Sucot, muitos judeus fazem suas refeições numa sucá – uma 

espécie de cabana, cujo telhado deve ser armado com materiais não-processados, 

quer dizer, colhidos do solo, como galhos e bambus. Tive o prazer de ser convidada 

por amigos de minha anfitriã e amigos desses amigos a partilhar refeições em 

diferentes casas.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Entrevista concedida à pesquisadora em 09/06/2008. Registro em vídeo. 
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Essa experiência de ter sido acolhida com tamanho afeto – experiência que se 

repetiu durante minha estada nos territórios ocupados, ao ser recebida por diversas 

famílias palestinas (até fiquei hospedada nas casas de algumas delas) – deixou-me 

muito sensibilizada. Ao longo de meus dias em Jenin, especialmente nos primeiros, 

recordações vívidas dos divertidos almoços e jantares durante o Sucot ainda 

ecoavam em diálogo intenso com as vivências que eu estava tendo naquele 

momento, com os palestinos. Trechos difusos de leituras anteriores misturavam-se 

em minha cabeça: Estrangeiro para nós mesmos (1994), da psicanalista búlgaro-

francesa Julia Kristeva, alguns textos do poeta mexicano Octavio Paz, a exemplo de 

Labirinto da Solidão (2004), e O Livro do Desassossego (2006), de Bernardo 

Soares, semi-heterônimo do poeta português Fernando Pessoa. "Eu é um outro"15, 

escreveu o poeta francês Arthur Rimbaud. Era assim que meu sentimento definia-se. 

Ao mesmo tempo em que refletia sobre meu movimento interno de 

identificação e redescoberta/reconhecimento, pensava também em como palestinos 

e israelenses se assemelham e diferenciam em igual medida, desconhecem-se e 

constituem-se, por oposição e rechaço, uns em relação aos outros. Judith Butler 

(2017, pp. 37-40) faz uma leitura de Freud e os não europeus (2004), de Edward 

Said, retomando a abordagem que o intelectual palestino propõe para a figura de 

Moisés, ao mesmo tempo egípcio e fundador do povo judeu. No momento em que a 

lei é transmitida para o povo, um momento fundacional do judaísmo, não existe 

distinção – na figura de Moisés – entre ser árabe ou judeu. O experimento mental 

proposto por Said, diz Butler, poderia ajudar na compreensão sobre como as duas 

identidades – israelense/judeu e palestino/árabe – se articulam entre si em outros 

termos que não os sionistas, isto é, como partes e não antagonistas "da história e da 

realidade subjacente um do outro" (Said, 2004 apud Butler, 2017). 

 
Mesmo que nem os 'judeus' nem os 'palestinos' sejam populações 
monolíticas, eles vivem atualmente em Israel/Palestina vinculados 
um ao outro de maneiras insociáveis por um regime de lei e violência 
militar israelenses, um regime que tem produzido um movimento de 
resistência expresso em formas violentas e não violentas. (...) Moisés 
é a figura de catexia16 dos dois povos, uma conjuntura viva. (idem, p. 
39) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 "Je est un autre". Em carta a Georges Izambard em 13 de maio de 1871. Rimbaud, 
Arthur. Correspondência. Trad. Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Topbooks, 2009. 
16 Na Psicanálise, catexia é o processo de investimento de energia psíquica em determinado objeto 
(pessoa, ideia, fantasia, símbolo...). 
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Assim, como sugere Butler, tanto a judaicidade quanto a palestinidade 

carregam, em suas gênese e evolução, a "impureza" de uma alteridade radical: 

definem-se segundo um outro, um outro irreconhecível, distante, impensável; 

questões que os nacionalismos sionista e palestino (embora diferentes entre si) não 

conseguem abarcar, uma vez que consideram a identidade como uma expressão 

constante e imutável. 

O exercício da alteridade – entendida aqui como reconhecimento e experiência 

do outro, de um outro, outro da interioridade (esse estrangeiro que é a face oculta de 

nossa identidade, como diz Kristeva, ou o ser-outro a que se refere Paz) e da 

exterioridade (os outros que eu não sou), – implica a recusa de uma identidade 

estanque e estável, sempre inteligível. De acordo com o russo Mikhail Bakhtin 

(2010), o outro é tanto o lugar da busca de sentido quanto da incompletude. O ser, 

portanto, constitui-se e constrói-se na fronteira, na arquitetura do "entre": eu-para-

mim, eu-para-outro, outro-para-mim. Transformamo-nos sempre através e por meio 

do outro. 

A marca da alteridade está na base do próprio Teatro da Liberdade, fundado 

por um judeu palestino de nacionalidade israelense. Trata-se de um traço dissonante 

em relação a outros teatros palestinos e mesmo a outras instituições locais. Essa 

"impureza" na origem – para retomar o conceito de Butler – acaba oferecendo as 

condições para o que chamarei de "pedagogias da liberdade", ou seja, as práticas 

pedagógicas em processo, em constante elaboração e experimentação, de Nabil Al-

Raee e Micaela Miranda no teatro em Jenin (ver capítulo 3). Afinal, o aprendizado da 

liberdade passa pelo reconhecimento de si e igualmente pelo reconhecimento do 

outro em si e fora de si. 

Ora, o teatro tem seus princípios fincados na alteridade: por exemplo, a relação 

do ator com o personagem ao qual dá vida (experimentando outros possíveis em 

seu corpo, desgarrando de sua identidade primeira) e com o espectador, aquele com 

quem se propõe um vínculo. Como diz o encenador suíço André Steiger17, "a 

relação com o outro, o princípio de alteridade que consiste em se descobrir como o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Féral, 2003 apud Pupo, Maria Lúcia. Em cena: mutações e desafios. Em: O Percevejo online, v. 1, 
fasc. 2, julho-dezembro, 2009. p. 2. 
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outro de alguém, tanto quanto em se colocar em relação com o outro, fundamentam, 

acredito, o essencial do teatro". 

A fim de compreender de que modo a experiência teatral pode permitir que a 

alteridade se manifeste, na cena e além dela, é preciso refletir brevemente sobre 

certos argumentos que têm cercado as percepções do outro na contemporaneidade 

e ressaltado, de modo feroz, questões de identidade. A exaltação das diferenças 

(constatáveis, imaginadas ou atribuídas) – uma espécie de certeza tácita de que não 

nascemos iguais e, por isso, não podemos ser tratados como iguais – sempre foi um 

signo do conservadorismo.  A direita, desde seus primórdios, sempre baseou sua 

retórica na afirmação enfática da diferença (como certeza inaugural, fato inconteste) 

para sua rejeição imediata, muitas vezes concretizada numa recusa agressiva de 

convivência com os diferentes.  

Conforme afirma o sociólogo brasileiro Antônio Flávio Pierucci, em Ciladas da 

Diferença (1990)18, o pensamento reacionário, para além de fórmulas de governo e 

do campo político stricto sensu, implica uma proposta específica de sociabilidade, 

que combina práticas de distinção, hierarquização e intolerância, discursos 

doutrinários na esfera pública e privada, soluções normativas e de restauração 

moral, além de estereótipos, todos construídos em torno da "obsessão identitária", 

ou seja, da necessidade de preservação de um "eu" ou um "nós" ameaçados pela 

alteridade. Essa forma de sociabilidade, advinda de uma concepção global de 

sociedade baseada no restabelecimento de uma ordem originária e tradicional (que 

também sustenta o conceito de "pacificação", como vimos anteriormente), preserva 

os privilégios de quem detém o poder e determina as relações cotidianas. 

A exaltação das diferenças acabou por contaminar todo o ideário político, 

independentemente do espectro ideológico. Se tal postura, ao ser abraçada pela 

esquerda, abriu espaços para ações afirmativas de grupos minoritários ou 

historicamente marginalizados e para a defesa das singularidades culturais, acabou 

também por pulverizar o projeto de criação conjunto de uma coletividade em razão 

do surgimento de inúmeras bandeiras sociais bastante específicas. Porém, não 

houve ainda um desmonte da ideologia reacionária, que insiste na diferença para 

inviabilizar a igualdade, nem uma opção política efetiva por novos modos de 

sociabilidade. Por isso, o conservadorismo consegue manter seu vigor renovado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Em: Tempo Social, São Paulo, v. 2, n. 2, pp. 7-33, 2º sem 1990. 
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Talvez, por ora, apenas o discurso dos direitos humanos (ainda que passível de 

críticas por sua formulação liberal de tradição europeia e anglo-saxã; cf. Langlois, 

200919) e sua defesa da igualdade desafie, de fato, os fundamentos da direita. 

As fronteiras voltam a ser celebradas, e também os muros, os arames farpados 

e as placas de perigo. Como diz Pierucci (op. cit, p.8), "[...] sublinhar as diferenças 

para manter as distâncias", gerando assim uma falsa sensação de segurança, de 

proteção. Segundo a francesa Josette Féral (2015, p. 366), em seu artigo Toda 

Trans-Ação Conclama Novas Fronteiras20, as fronteiras 
 
podem ser, evidentemente, geográficas, mas elas são, cada vez 
mais, de natureza ideológica, e se constituem de todo um processo 
através do qual confiamos o outro numa origem, numa cultura, numa 
religião, numa ideologia específica. Com esse processo de 
identificação – e de definição esclarecido –, pode-se excluir o outro 
de seu próprio espaço. Eis o objetivo último: evacuar o lugar (no 
sentido de esvaziar o lugar, de abrir caminho). 

 

"Não há outro aqui; somos apenas nós, os mesmos", parecem ensinar as 

ideologias dominantes, disfarçadas às vezes de narrativas aparentemente 

universais, em que o "universal" acaba sendo o viés daquele que detém o poder. Em 

contrapartida, há uma insistência no "multiculturalismo tolerante progressista", como 

define irônica e criticamente o filósofo esloveno Slavoj Zizek21, que se apoia em 

premissas de neutralização: o "outro descafeinado", isto é, privado de sua 

alteridade; um outro aceito desde que adequado às expectativas que se têm dele. 

Tais premissas dão também, de certa maneira, o tom de discursos racistas ou 

xenófobos. Existiria mesmo uma divergência ideológica consistente entre essas 

posições? 

Como afirma o educador brasileiro Carlos Skliar (2003, p. 43)22:  
 
Há, em primeiro lugar, a imagem colonial de um outro, quer dizer, a 
imagem de um outro maléfico. O outro colonial e maléfico é um corpo 
sem corpo. Uma voz que fala sem voz. Que diz sem dizer. Que foi 
massacrado e que segue sendo culpabilizado por seu próprio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Langlois, Anthony J. Normative and Theoretical Foundations of Human Rights. Em: Goodhart, 
Michael (ed.). Human Rights. Politics and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 11-25. 
20 Em: Féral, Josette. Além dos Limites: teoria e prática do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2015. 
21 Zizek, Slavoj. O estrangeiro descafeinado, 15/11/2011. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/502857-o-estrangeiro-descafeinado-artigo-de-slavoj-iek (Acessado em 
09/05/2017).   
22 Skliar, Carlos. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença, alteridade, diversidade e os outros 
"outros". Em: Ponto de Vista, Florianópolis, n.5, pp. 37-49, 2003. 
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massacre. Uma representação do outro que gira em torno de um eu 
completo, natural, concêntrico, onisciente, disseminado, Todo-
Poderoso. 
Há, em segundo lugar, talvez de uma forma menos nítida, a imagem 
de um outro multicultural. Um outro multicultural que ocupa uma 
espacialidade de certo modo ancorada na política da mesmice — de 
pertencimento a uma comunidade que deve estar sempre bem 
ordenada e solidificada —, talvez identitária, ainda que submetida a 
uma única essência, a um único modus vivendi — e, quem sabe, 
cultural — mas sempre de equivalência. 

 

A alteridade torna-se, então, e cada vez mais, uma ameaça, um perigo à 

espreita, desafiando certezas, privilégios naturalizados e estabilidades. A reação 

habitual parece ser, em total sintonia com o pensamento capitalista neoliberal, negar 

o outro e defender que sejam fabricados outros, em série, com identidades dóceis e 

palatáveis, perfeitamente adequados ao que se espera deles e destinados a certos 

nichos de mercado. "Seja como for, o caso é que a alteridade começa a faltar e que 

é imperiosamente necessário produzir o outro como diferença à falta de poder viver 

a alteridade como destino", diz Skliar (op. cit, p. 41). 

Tais reflexões relacionam-se com a questão palestina na medida em que a 

imagem dos palestinos percebida externamente acabou sendo moldada segundo os 

discursos disseminados exaustivamente pelo Estado de Israel e sua hasbara 

(propaganda). No registro do senso comum, os palestinos acabam sendo 

associados ora à figura estereotipada dos indivíduos deseducados e violentos, 

possíveis terroristas, que justificaria desde a militarização da sociedade israelense 

até a demolição de casas, a construção de muros, a prisão arbitrária etc., ora à do 

povo desamparado e vitimizado, à mercê da caridade e do assistencialismo alheios. 

Qualquer que seja a visão adotada, aos olhos externos, esse "outro palestino" torna-

se tão assimilável quanto desprovido de sua condição de sujeito. Fala-se sempre 

dele, sobre ele, mas pouco com ele; raramente é escutado. 

Internamente, a sociedade palestina também se defronta com a pluralidade; 

identificam-se como palestinos aqueles que vivem na Cisjordânia e em Gaza, nas 

cidades, nas áreas rurais ou nos campos de refugiados, sedentários ou beduínos, 

muçulmanos ou cristãos; os que permaneceram dentro das fronteiras israelenses 

em 1948 e foram incorporados à sociedade de Israel; aqueles nascidos em campos 

de refugiados na Jordânia, no Líbano e na Síria; os que vivem em diáspora, 

espalhados por diferentes países. Desde a Nakba – e, especialmente na atualidade, 

em razão da contínua fragmentação territorial –, conciliar as alteridades internas em 
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busca de um projeto coletivo comum, nacional, tem sido uma tarefa desafiante; 

ainda mais porque o caráter representativo da Autoridade Palestina (criada pelos 

Acordos de Oslo) parece ser cada vez mais desacreditado pela população local. 

Na luta por uma sobrevivência simbólica, talvez possamos sugerir (embora 

saibamos que seria necessário um estudo mais aprofundado) que a autopercepção 

do palestino seja de certo modo influenciada pelos estereótipos externos. Estes 

forçariam uma identificação com a imagem do mártir, que usa a violência como meio 

de expressão, ou com a da vítima, inerte e dependente de ajuda externa. Nessa 

perspectiva, o recrudescimento identitário (por meio do apego à tradição, à 

restauração moral, aos discursos normativos etc.) e a recusa da alteridade 

despontam equivocadamente como medidas válidas de proteção. A maioria atribui-

se o dever de zelar pelas mentalidades e pelos comportamentos de todos, excluindo 

os diferentes que podem enfraquecer o conjunto. 

 Conforme aprendemos com Paulo Freire, o oprimido, enquanto reproduz a 

lógica do opressor, permanece preso a ela. E nada mais opressor do que ignorar o 

direito à igualdade, a diversidade de indivíduos, e fazer dos outros inimigos a serem 

exterminados. Durante uma conversa informal, a encenadora e dramaturga Mirna 

Sakhleh, do Teatro Al-Harah, de Belém, comentou como várias famílias cristãs têm 

deixado a Cisjordânia por conta dos preconceitos e desconfianças recorrentes em 

relação aos católicos e cristãos ortodoxos. Católica, Mirna dizia que a convivência 

estava se tornando cada vez mais espinhosa; obviamente também havia 

desconforto do lado cristão em relação aos muçulmanos. Este era apenas um 

exemplo de intolerância latente, entre outros. 

 

2.4 Diálogos em cena 
Quais poderiam, então, ser as contribuições do teatro? Fazemos coro às 

palavras de Josette Féral (2015, p. 377): 
 
Ao representar não somente o mundo como é, mas mostrando quais 
são as novas forças que o trabalham, tornando visíveis certas 
componentes que constituem um universo que nos envolve, ao 
mostrar-lhe as contradições e a face escondida, o teatro 
desempenha seu papel de revelador. Torna-se um instrumento 
cognitivo importante, cujas imagens por ele projetadas são uma 
contribuição conceitual. Esse mundo, que não é facilmente 
decodificável em função das categorias clássicas, o teatro permite 
penetrar. Ele desempenha seu papel dialético e preenche sua função 
crítica. 
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Em minha visita ao Teatro Nacional Palestino – ou Teatro Al-Hakawati –, em 

Jerusalém Oriental, tive a oportunidade de conversar com o experiente ator Hussan 

Abu Eisheh, que naquele momento retomava, junto com os demais membros da 

companhia, os ensaios tanto de Antígona quanto de Des Roses et Du Jasmin 

(Rosas e Jasmim), espetáculos que voltariam a ser apresentados na França, como 

parte da parceria23 com o Théâtre des Quartiers d’Ivry, em Paris. Em Antígona, 

Hussan interpreta Creonte; na outra peça, uma saga familiar que passa por três 

gerações e livremente inspirada na Oresteia de Ésquilo, ele faz o judeu alemão 

Aaron, membro da Irgun, milícia judaica engajada na criação do Estado de Israel nos 

anos de 1940.  

Cabe aqui um breve parêntese para contar a sinopse de Des Roses et Du 

Jasmin, produção que dura três horas e tenta dar conta da tragédia (no sentido 

grego e no sentido palestino) que se abateu sobre a Palestina histórica. A irmã de 

Aaron, Miriam, igualmente judia e alemã, casa-se com John, um oficial inglês que 

vive na Palestina na época do mandato britânico, e tem uma filha com ele, Léa. Ao 

saber que o Irgun planeja um atentado ao quartel general do exército britânico 

instalado ao Hotel Rei Davi, em Jerusalém, onde estará John, Miriam enfrenta um 

terrível dilema: avisar o marido e desmascarar o Irgun, ou apoiar o irmão e a luta 

sionista e sacrificar sua paixão. O atentado é realizado, John é morto. Dois anos 

depois, em 1948, David Ben-Gurion e outros declaram criado o Estado de Israel.  

O tempo passa; em 1964, a judia Léa, filha de Miriam, e Mohsen, um palestino 

muçulmano, casam-se, apesar dos apelos contrários das duas famílias. Meses 

depois, nasce Yasmin. Em 1967, explode a Guerra dos Seis Dias. Aaron, com 

anuência de Miriam, sequestra a sobrinha Léa e a leva a Tel-Aviv, separando-a do 

marido. O que ninguém sabe, naquele momento, é que a moça está grávida da 

segunda filha, que ganhará o nome de Rose. Mohsen, revoltado, muda-se para 

Gaza com Yasmin e engaja-se na resistência palestina. Outro salto no tempo: o ano 

é 1988, e a Primeira Intifada convulsiona os territórios ocupados. Numa prisão 

israelense, a jovem soldado Rose interroga mais uma vez a ativista palestina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 O diretor dos espetáculos, realizados em co-produção, é o egípcio Adel Hakim, do Théâtre des 
Quartiers d’Ivry. Hakim também foi o autor do texto original de Des Roses et du Jasmin, concebido 
em um ateliê realizado no Teatro Nacional Palestino em 2014 e cuja dramaturgia final ficou a cargo 
do escritor argelino Mohamed Kacimi. Antígona estreou em 2011; Des Roses et Du Jasmin, em 2015. 
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Yasmin, extenuada depois de torturas. Mohsen decide, vinte anos depois, vencer o 

orgulho e buscar Léa, a fim de lhe pedir que interceda pela filha. Léa, então, conta 

toda a história à Rose e roga-lhe que ajude a irmã. Desnorteada, a garota vai a um 

café a fim de refletir com calma sobre a situação. Naquele momento, ocorre um 

atentado. No mesmo instante, Yasmin morre na prisão. 

"A arte israelense e a palestina, em geral, apresentam apenas as próprias 

visões. Quando os israelenses falam de nós, palestinos, somos monstros. Quando 

falamos deles, são babacas", afirma Hussan24. "O personagem israelense, no teatro 

palestino, precisa ser mostrado com humanidade para que se entenda por que ele 

age de acordo com tal ideia. O mesmo vale para os israelenses, que devem olhar 

para o palestino como ser humano quando quiserem representá-lo." Foi assim que 

ele tentou compor Aaron, um judeu alemão que, como muitos outros, fugiu da 

perseguição nazista e perdeu a mãe e a irmã mais velha em um campo de 

concentração. Aaron, mais tarde, torna-se o responsável direto ou indireto pelos 

eventos trágicos da família, numa alusão à omissão dos países europeus ocidentais 

diante tanto do holocausto judeu quanto dos massacres e expulsões de palestinos 

entre 1947 e 1949. "As plateias palestinas reagiam de modo interessante, pois não 

estavam acostumadas a ver a história contada desse modo", diz Hussan. 

O aspecto "revelador" do teatro, decodificador de alteridades, estava presente 

também em duas das peças a que assisti quando estive no Festival Internacional de 

Teatro Alternativo de Acca, em Israel, entre 18 e 20 de outubro de 2016. As duas 

obras, coincidentemente escritas por mulheres israelenses, tratavam de modo direto 

a questão do outro – o palestino –, sem os estereótipos de praxe.  

Somewhere (Algum Lugar)25, com dramaturgia de Stav Palti-Negev e dirigida 

por Hisham Suleiman (ele, um palestino-israelense de Nazaré), contava com quatro 

personagens, que apresentavam seus monólogos, como uma confidência ou um 

desabafo, a um espectador por vez. Assim, a cada sessão entravam apenas quatro 

pessoas, que mudavam de cômodo ao som de um gongo. Em cada quarto, havia um 

refugiado: uma egípcia judia, que, em 1948, tornou-se perseguida no Egito e, ao 

mudar-se para Israel (país apresentado como seu "novo lar"), sofreu discriminação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Entrevista concedida à pesquisadora em 11/12/2016, em Jerusalém Oriental, Palestina. 
25 A dramaturga gentilmente cedeu à pesquisadora o texto da peça em inglês antes da sessão, já que 
dois dos personagens falavam hebreu e os outros dois, árabe (estes com a possibilidade de tradução 
simultânea por meio de um fone de ouvido). 
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por ser árabe; um palestino, filho e neto de refugiados de 1948, que cresceu em um 

campo no Líbano e sonha com retorno impossível; um iraquiano, que se refugiou na 

Síria depois da guerra civil em seu país e que, por conta do novo conflito, precisou 

novamente fugir e, depois de tantas fronteiras e postos de controle, está num campo 

de refugiados em algum lugar; e um sudanês de Darfur, que a duras penas 

conseguiu atravessar a África rumo a Israel, onde se encontra preso num centro de 

detenção por ser considerado um "ilegal". "Do que vocês têm medo?", perguntava, 

ao final, o sudanês. "Do que vocês têm tanto medo?" 

A segunda obra foi Palestine, Year Zero (Palestina, Ano Zero), escrita e dirigida 

por Einat Witzman, com dramaturgia final de Avner Ben-Amos. A peça acompanha 

um avaliador de imóveis antigos que examina a destruição de casas palestinas em 

diferentes cidades de Israel ou dos territórios ocupados. As histórias das casas e 

das famílias que viviam nelas revelam capítulos sombrios na história e na realidade 

em curso na Palestina. O protagonista visita a aldeia palestina de Silwan, na região 

de Jerusalém, cujas casas estão desmoronando em razão das escavações da 

cidade de Davi abaixo delas. Escreve relatos sobre o campo de refugiados de Jenin, 

onde os soldados israelenses tinham explodido casas, e sobre Gaza, depois de 

bombardeios aéreos. Documenta a demolição das moradias da aldeia beduína Al-

'Araqib por mais de cem vezes e fala sobre outras casas destruídas por razões 

"administrativas" ou punitivas. 

Os quatro atores, de origem palestino-israelense, atuavam em árabe; o público 

acompanhava por meio dos subtítulos em hebraico. Ao final, ao menos na sessão 

em que estive, a peça foi aplaudidíssima. Semanas antes da estreia, o gabinete da 

ministra da cultura israelense, Miri Regev, ameaçou cancelar a peça por "ofender os 

símbolos nacionais" e exigiu acompanhar os ensaios. Tanto o elenco quanto a 

equipe do festival se negaram a acatar tal exigência. Por fim, o ministério recuou. 

Einat Witzman escreveu a respeito: 
 
De qualquer forma, quando a ministra foi informada de que não tinha 
autoridade para vetar a peça e que, se tentasse fazê-lo, todos os 
participantes se retirariam e o festival seria cancelado, ela 
suspendeu sua objeção observando que seu escritório descobrira 
que o espetáculo não desafiava de fato o Estado ou ofendia seus 
símbolos. Assim, a intervenção de Regev resultou ironicamente em 
um selo ministerial, até então impensável, de aprovação para uma 
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peça que aborda descaradamente a calamidade que o povo 
palestino tem sofrido desde 194826. 
 

Nesses três casos mencionados – Des Roses et Du Jasmin, Somewhere e 

Palestine, Year Zero –, o teatro possibilitou a experiência da alteridade para além de 

seus próprios mecanismos, oferecendo aos espectadores a oportunidade de estar 

diante do "estranho" no outro e refletido em si mesmo. Em Somewhere, estão em 

cena três atores palestino-israelenses do The Nazareth Theatre Fringe Emsemble e 

o sudanês Hameis Alsheikh, cuja história é recriada no personagem que interpreta. 

Alsheikh já não se reduz à imagem vazia de "refugiado africano" das notícias, muitas 

vezes estereotipado e fantasiado pelos discursos do governo ou da mídia 

israelenses; tem rosto e voz (fala, inclusive, em hebraico). O protagonista de 

Palestine, Year Zero, George Ibrahim, é um famoso ator palestino, residente de 

Jerusalém Oriental (mas nascido em Ramla) e fundador do Teatro Al-Kasaba em 

Ramallah. Aceitou o papel, conforme afirmou em entrevista27, por acreditar que em 

seu dever de contar "o que está acontecendo do outro lado" aos israelenses. E o 

palestino Hussan Abu Eisheh, experiente comediante conhecido das plateias locais, 

ao interpretar um judeu sionista, busca oferecer um jeito novo de olhar para esse 

outro e as motivações que o circundam. Além disso, os autores dos textos são o 

outro daqueles sobre os quais escrevem de modo empático e honesto. 

Esses exemplos confirmam as possibilidades oferecidas pelo teatro – do 

trabalho do ator ao espetáculo em diálogo com os espectadores, passando por 

todas as demais etapas – em desvelar as histórias, memórias, imagens e alteridades 

contidas na vida (vida aqui tomada numa acepção mais ampla que "realidade") e 

ocultadas ou negadas pelas narrativas dominantes, pelos discursos do poder. Como 

veremos a seguir, um dos grandes desafios do Teatro da Liberdade, ao formar 

combatentes da liberdade, é proporcionar aos estudantes e aos atores uma 

experiência de alteridade que começa, sobretudo, pela compreensão do que é ser 

palestino hoje e ali, nos territórios ocupados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Em: http://icahduk.org/2016/11/08/palestine-year-zero-article-by-einat-weizman/ (Acessado em 
04/05/2017).  
27 Ver http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2016/10/israel-arab-winner-at-the-acre-fringe-
theater-festival.html (Acessado em 08/05/2017). 
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Figura 7 – Mural na entrada do Teatro da Liberdade, no campo de refugiados de 

Jenin. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 
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3. PEDAGOGIAS DA LIBERDADE 

 

 
"Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, 

a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando 
os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de 

criá-la, não se sintam opressores, nem se tornem, de fato, opressores dos 
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a 

grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si mesmos 
e aos opressores." 

Paulo Freire, educador brasileiro1 
 

 

 

De domingo a quinta-feira2, diariamente às 8h da manhã, a equipe do Teatro 

da Liberdade se reúne na sala térrea para um café, preparado por Umm 

Muhammad3, a fim de partilhar avisos gerais, breves relatos sobre atividades 

realizadas ou ainda um rápido papo sobre temas cotidianos. Todos participam – 

Mustafa Sheta, secretário geral; os suecos Jonatan Stanczak, coordenador de 

programas, e sua esposa Johanna Wallin, assessora de comunicação; o gerente do 

espaço e responsável técnico Adnan Naghnaghiye; Mohammed Moawia, 

coordenador de multimídia; Rania Wasfi, também coordenadora de programas; Sami 

Saade, técnico de som, e o cenógrafo Ahmed Mattahen, além de Micaela Miranda e 

Nabil Al-Raee, até então4 coordenadora da Escola de Teatro e diretor artístico do 

teatro, respectivamente. Os demais funcionários ou colaboradores, que cumprem 

horários diferentes, vez ou outra participam da roda de conversa. 

O teatro propriamente dito ocupa um dos quatro imóveis que circundam um 

pequeno pátio retangular. O pequeno edifício foi escolhido por Juliano Mer-Khamis 

por não ter pilares divisórios centrais, permitindo assim a disposição de um palco e 

de arquibancadas. Os outros prédios pertencem à família de Adnan Naghnaghiye. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 17ª edição. p. 41. 
2 Nos países muçulmanos, o fim de semana compreende a sexta-feira (o dia de descanso) e o 
sábado. 
3 "Umm Muhammad": a mãe de Muhammad. Na Palestina, é comum referir-se a uma mulher como a 
mãe de seu filho homem primogênito. No caso dos homens, é "Abu". A Umm Muhammad do Teatro 
da Liberdade chama-se, na verdade, Miriyam. 
4 Micaela e Nabil tornaram-se artistas associados do Teatro da Liberdade em março de 2017. Haviam 
acabado de apresentar carta de demissão quando cheguei ao Teatro da Liberdade, em outubro de 
2016. Isso será comentado no decorrer do capítulo. 



!

!

94!

Segundo ele5, o edifício do teatro é histórico, data da época do Império Otomano e 

durante o mandato britânico foi usado como um armazém para a estação de trem 

que existia a alguns metros dali e, posteriormente, tornou-se um local de estocagem 

de alimentos quando o campo de refugiados foi estabelecido pelas Nações Unidas. 

Adnan vivia perto do edifício alugado por Juliano, Jonatan e Zakaria Zubeidi. 

Certo dia, viu o espaço sendo pintado e assustou-se com o preto das paredes 

internas. "Naquela época, em Jenin, não sabíamos nada sobre teatro. Acredito que 

até hoje, em muitos lugares da Cisjordânia, as pessoas não tenham ideia de como 

seja um teatro por dentro", diz ele. Ofereceu-se para ajudar na reforma do local – 

afinal, trabalhava no ramo da construção –, e, pouco tempo depois, acatou a 

proposta de tornar-se o responsável técnico do teatro e operar a luz e o som. 

"Comecei a descobrir um novo mundo", afirma Adnan, que foi aprendendo os 

macetes da função com os profissionais estrangeiros que passavam por ali como 

voluntários ou convidados. No princípio, o aparato técnico disponível era bastante 

modesto. Aos poucos, o teatro foi sendo equipado. 

O segundo imóvel, alugado dos pais de Adnan, abriga as salas e os escritórios 

do Teatro da Liberdade; as "casas de hóspedes" – dois amplos apartamentos, um 

para os homens, o outro para as mulheres, usados por voluntários e pelos 

estudantes que não vivem em Jenin –, e o apartamento em que moram Jonathan, 

Johanna e os dois filhos pequenos. Na parte térrea, agora funciona um centro infantil 

para crianças entre 0 e 5 anos, também pertencente ao escopo do teatro e 

inaugurado em 2016. Quando estive por lá, entre outubro e novembro daquele ano, 

as atividades do "jardim da infância" estavam se iniciando. Havia seis crianças. Nos 

outros prédios que circundam o pátio, vivem parentes de Adnan.  

No período em que passei em Jenin, acompanhei o cotidiano dos alunos do 

terceiro ano da escola, que estavam em seus últimos meses de curso; assisti às 

apresentações da peça Images from the life of Ghassan Kanafani (Imagens da vida 

de Ghassan Kanafani), dirigida pelo ator e ex-aluno Ahmed Tobasi e interpretada 

pelos estudantes; presenciei reuniões pedagógicas entre Micaela, Nabil e Alaa 

Shehada e deles com o grupo – em especial, o dia em que cada aluno recebeu o 

tema de seu projeto final de graduação – e participei do último workshop 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 
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internacional do curso, conduzido pelos artistas suecos Liv Elf Karlen e Peter Melin, 

sobre normas sociais e gênero. 

Flagrei um momento de mudança do Teatro da Liberdade, que havia 

completado dez anos de existência – e resistência – meses antes, em abril de 2016. 

Dois caminhos para o futuro da instituição desenhavam-se naquele momento: 

perseverar como teatro, priorizando a formação artística na escola, ainda que 

ofereça outras atividades; ou transformar-se aos poucos em um centro sociocultural, 

abarcando uma oferta mais ampla de serviços para a comunidade, para além do 

teatro (o centro infantil foi um passo nessa direção). Talvez as práticas, atividades e 

os pensamentos norteadores que a presente pesquisa registra e discute digam 

respeito a um ciclo que se encerra, o que se poderá confirmar daqui a alguns anos. 

 

3.1 Primeiro passo: o palco 

No início de suas atividades, em 2006, o Teatro da Liberdade oferecia cursos 

livres de teatro e de dramaterapia, abertos a crianças, jovens e adultos. Os 

instrutores, naquela época, além de Juliano Mer-Khamis, eram artistas amigos ou 

conhecidos dele. Em seguida, passaram a ser oferecidas oficinas de computação, 

vídeo, fotografia e escrita criativa. Os primeiros aprendizes tornavam-se professores 

das turmas seguintes. O interesse dos meninos e meninas do campo de refugiados 

no Teatro da Liberdade era grande. Afinal, representava um espaço de brincadeiras, 

jogos e diversão. Até hoje, cursos livres de teatro tanto para crianças quanto para 

adolescentes continuam a fazer parte do programa da instituição assim como a 

oferta de atividades lúdicas durante o período das férias de verão.  

A Escola de Teatro, que inicialmente chamava-se Escola de Atuação, surgiu 

em 2008 a fim de suprir uma necessidade: formar artistas palestinos que levassem 

adiante as criações e produções do Teatro da Liberdade e coordenassem as oficinas 

livres e de curta duração com as crianças e os jovens locais.  Conforme comenta 

Micaela Miranda, em seu artigo Education at The Freedom Theatre – first steps (no 

prelo), era preciso "construir, primeiramente, atores de resistência, seres humanos 

reflexivos e criativos que defenderiam, por meio da arte, os valores da justiça, 
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liberdade e empatia" e "criar um ambiente seguro [safe space] onde a juventude 

pudesse empoderar-se6 com modos criativos de ver a vida e estar nela". 

A princípio, a escola previa um treinamento profissional de três anos, com foco 

no trabalho de ator e um currículo inspirado em experiências ocidentais, elaborado 

em cooperação com a Universidade Árabe-Americana de Jenin, uma instituição 

acadêmica privada. "Entretanto, a realidade concreta era que o Teatro da Liberdade 

tinha uma mensagem ardendo para ser passada adiante, sem ainda uma companhia 

profissional para transmiti-la", escreve Micaela. "Então, nos primeiros três anos de 

existência, a Escola de Atuação do Teatro da Liberdade fez o trabalho que era 

esperado de uma companhia profissional: produzir peças [...]." 

Segundo o Relatório de Atividades de 2008 do Teatro da Liberdade, 14 

estudantes iniciaram o processo artístico-pedagógico. Em 2009, a turma pioneira 

estreou Animal Farm, uma adaptação de A Revolução dos Bichos, de George Owell, 

dirigida por Nabil Al-Raee, na época instrutor de arte dramática, e Micaela Miranda, 

coordenadora pedagógica e também instrutora, com supervisão artística de Juliano 

Mer-Khamis. A princípio, a equipe havia decidido encenar The Lieutenant of 

Inishmore (O Tenente de Inishmore), do dramaturgo irlandês Martin McDonagh, que 

trata da história de um violento integrante do Exército Irlandês de Liberação Nacional 

que quer vingar o assassinato de seu gato; uma sátira da resistência armada. 

Porém, ameaças a Juliano e ao teatro fizeram o elenco mudar de ideia.  

Em Animal Farm, o fazendeiro Jones assassina o líder dos animais, Old Major, 

um porco já idoso. Liderados por Snowball, uma porca revolucionária, os demais 

bichos rebelam-se contra os humanos a fim de criar uma sociedade utópica e 

igualitária, como sonhava Old Major. "Intifada!", gritam os animais enquanto 

expulsam Jones da fazenda. Uma vez livres, estabelecem uma comuna na qual 

todos são iguais. No entanto, divergências e disputas pelo poder começam a 

aparecer; o porco Napoleon afasta Snowball, muda-se para a casa do fazendeiro e, 

tal e qual seu opressor, estabelece uma ditadura tão autoritária e corrupta quanto a 

sociedade dos humanos. Ao final, um homem aparece para fazer negócios com 

Napoleon: veste um uniforme verde, de exército, e fala hebraico. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Traduzimos "empower" por empoderar, conscientes de que se trata de um neologismo na língua 
portuguesa já reconhecido por alguns dicionários, como Michaelis e Houaiss. Muitos autores atribuem 
ao educador Paulo Freire a primeira menção ao termo empoderamento, utilizado com a noção da 
conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma posição de dependência. 
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A crítica ao jogo de poder dos líderes da Autoridade Palestina e à aliança 

velada com o Estado de Israel inflamou os ânimos dos inimigos do teatro. Juliano 

Mer-Khamis, no Relatório de Atividades de 2009, escreveu a respeito:  

 
Como parte de nossa meta de encorajar a livre expressão e o 
pensamento crítico decidimos montar Animal Farm como nossa 
primeira produção teatral totalmente profissional. Embora a peça 
tenha sido um grande sucesso, atraindo atenção do mundo todo, o 
assunto controverso e a abordagem crítica levaram a violentos 
ataques ao teatro. Tais ataques, entretanto, não nos desencorajaram 
ou silenciaram; ao contrário, nos fortalecemos para seguir com nossa 
abordagem crítica. 

 

Segundo o coordenador de programas e co-fundador do teatro, Jonatan 

Stanczak, muitos espectadores pareceram não captar a mensagem política em toda 

sua extensão e se fixaram em criticar o fato de os jovens atores estarem vestidos de 

porcos, animais considerados impuros e imundos pelo Islã e cuja carne é proibida 

para o consumo. 

Em entrevista ao jornal israelense Haaretz7, que noticiou a estreia de Animal 

Farm, Juliano afirmou:  
 

Mas a escolha da peça também representa um desafio às tradições 
palestinas [...]. Falta-nos uma cultura de crítica: falta-nos uma cultura 
de pensamento livre. [...] Um de nossos papéis é desafiar isso. Essa 
mentalidade fechada fez do teatro um alvo de protestos, alguns deles 
violentos. 

 

Na sequência, alunos e professores montaram Fragments of Palestine 

(Fragmentos da Palestina), com direção de Nabil e dramaturgia coletiva, um 

espetáculo de teatro físico a respeito da realidade palestina sob ocupação narrado 

em gibberish, ou seja, linguagem nonsense, a fim de retratar "a normalidade do 

absurdo cotidiano". As histórias foram baseadas em experiências vividas ou 

relatadas pelos próprios atores-estudantes, já indicando uma proposta pedagógica 

que se firmaria nos anos futuros. 

Em 2010, os alunos levaram aos palcos Men in The Sun (Homens ao Sol), 

espetáculo baseado na novela homônima do escritor palestino Ghassan Kanafani, 

com adaptação da dramaturga estadunidense Anna Dolan, tradução do palestino-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 http://www.haaretz.com/news/palestinians-use-animal-farm-play-to-criticize-local-politics-1.272859 
(Acessado em 12/05/2017) 
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israelense Taiseer Khatib e direção do também estadunidense Josh Perlstein. Três 

refugiados palestinos, de diferentes idades, encontram-se em Basra, no Iraque, 

tentando cruzar a fronteira para o Kuait, onde esperam prosperar economicamente e 

ajudar suas famílias miseráveis. Contratam um contrabandista que os leve em seu 

caminhão-pipa. No entanto, os trâmites na fronteira demoram mais que o esperado; 

trancados sob um sol terrível, os homens morreram asfixiados no tanque vazio. A 

novela foi escrita dez anos antes de Kanafani, um dos principais intelectuais 

palestinos, ser assassinado por uma bomba plantada possivelmente pela Mossad – 

o serviço secreto israelense – em seu carro, quando já vivia em Beirute, capital do 

Líbano. 

Logo no início de 2011, o Teatro da Liberdade estreou uma adaptação de Alice 

in Wonderland (Alice no País das Maravilhas), escrita pelo cineasta israelense Udi 

Aloni8, dirigida por Juliano Mer-Khamis e pela jovem encenadora londrina Zoe 

Lafferty. Na versão palestina, Alice torna-se noiva contra sua vontade para satisfazer  

um arranjo familiar. Depois da festa de noivado, ela bebe um líquido oferecido pelo 

coelho e subitamente se vê numa terra desconhecida e bizarra, cujos habitantes 

oprimidos encaram-na como salvadora. Enquanto tenta convencê-los de que eles 

mesmos devem libertar-se da opressora Rainha Vermelha, Alice se dá conta das 

revoluções que precisa fazer em sua própria vida. Com uma primorosa encenação 

que reuniu dança, acrobacias, elementos de Commedia dell'Arte, cenografia virtual e 

vídeos, o espetáculo questionou tanto os aspectos repressivos da tradição local 

quanto a ocupação israelense. Micaela (op. cit, no prelo) escreveu a respeito: 
 
Todas essas produções foram reflexões sobre a situação palestina e, 
ao mesmo tempo, uma afirmação do poder do teatro em aumentar o 
impacto de uma revolução baseada em histórias que, ao falar 
diretamente da realidade palestina, desafiaria as narrativas 
governamentais. Além desse trabalho numa dimensão política, havia 
uma forte crítica à sociedade palestina – a segregação de gênero, a 
corrupção política, a ausência de liderança, traição, hipocrisia, 
vitimização – por meio da crença que, ao conscientizar os indivíduos, 
a revolução de toda uma sociedade poderia começar a acontecer.  
 

Ainda não havia um plano pedagógico propriamente dito; as experiências 

educativas estavam sendo construídas gradativamente e de forma bastante concreta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Diretor, entre outros, do documentário ensaístico Local Angels (2002) sobre as raízes das 
divergências entre israelenses e palestinos. 
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por meio dos processos criativos de elaboração dos espetáculos – e que envolviam 

treinamentos e debates diversos. Segundo Micaela, a maioria das peças foi  

encenada mais de vinte vezes e algumas delas tiveram turnê internacional. Era, 

portanto, uma formação prática e contínua de um "ator de/da resistência" [actor of 

resistance]. 

Paralelamente, o público do campo de refugiados e da cidade de Jenin estava 

também aprendendo a ser... plateia. Havia espectadores de outras partes da 

Cisjordânia e até mesmo palestinos-israelenses que vinham assistir às obras do 

Teatro da Liberdade, mas a maioria era mesmo local. Erin B. Mee (2012, p. 170)9 

relata uma interessante conversa que teve com Juliano Mer-Khamis em 2011 a 

respeito da formação de público: 
 
'Criar um público é mais difícil que formar atores', ele me contou mais 
tarde. 'Demorou um ano para que pudéssemos diminuir as luzes; 
outros três anos para conseguirmos que as pessoas não 
conversassem durante as apresentações. Há uns cinco anos 
estamos explicando às plateias qual é o papel delas no teatro. [...] 
Isso é porque elas não veem teatro – mesmo hoje há muitas pessoas 
que nunca viram teatro ao vivo antes. É uma consequência da 
ocupação. A ocupação. Pessoas não veem teatro não porque somos 
idiotas, mas por causa da ocupação. É um sistema sanguinário. Não 
sou um doido conspiratório, mas é um sistema no qual os 
israelenses deliberadamente nos mantêm ignorantes. É uma limpeza 
étnica cultural'. 
 

Quando o grupo estava iniciando a adaptação de O Despertar da Primavera, 

texto polêmico do alemão Frank Wedkind, que trata de transgressões juvenis, sexo, 

suicídio e aborto, Juliano foi assassinado. Apesar do impacto profundo da morte do 

diretor na dinâmica do Teatro da Liberdade, a Escola de Atuação continuou seus 

trabalhos. Os alunos do terceiro ano ainda montaram While Waiting (Enquanto 

Esperamos), baseada em Esperando Godot, de Samuel Beckett, com direção de Udi 

Aloni, e dedicada à memória de Juliano, com a qual fizeram turnê nos Estados 

Unidos. 

Era 2011, e uma nova turma havia sido recrutada: 12 estudantes iniciaram o 

curso profissionalizante. Como vimos no capítulo anterior, muitos membros do teatro 

foram detidos pelas Forças de Defesa Israelense depois do assassinato de Juliano, 

o que desestabilizou a equipe. A tragédia desencadeou também muitas dúvidas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Mee, Erin B. The Cultural Intifada: Palestinian Theatre in the West Bank. TDR: The Drama Review, 
outono 2012, volume 56, número 3 (T215), pp. 167-177. 
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sobre a viabilidade de continuar a ensinar teatro em Jenin. Micaela comenta que, 

graças ao apoio e à contribuição de diversos artistas profissionais estrangeiros, que 

estiveram como voluntários no Teatro da Liberdade naquele período, foi possível 

manter viva a crença no projeto educacional e levar adiante a formação dos jovens.  

Escreve Micaela (op. cit, no prelo): 
 
no segundo ano do curso, começamos a criar obras que tivessem os 
componentes que queríamos adicionar a nosso trabalho: metáforas 
inventivas, imaginativas para a realidade a nosso redor, desafiando 
peças de teatro físico com comédia, drama e um olhar pungente 
sobre o indivíduo, a sociedade e a política. 
Entretanto, o ingrediente mais importante que realmente nos deu um 
respiro de ar fresco foi a reação das plateias que enchiam o teatro, 
apoiando com ovações e palavras de encorajamento para que 
continuássemos. 

 

Com base na experiência adquirida com a primeira turma, Micaela e Nabil – 

que assumiu a direção artística do teatro – começaram a desenvolver um plano 

pedagógico que continuasse a aliar aprendizado e prática, mas contemplando um 

necessário tempo de amadurecimento artístico dos alunos. Afinal, já havia um grupo 

de profissionais formados que podia levar adiante as produções do Teatro da 

Liberdade, a exemplo de Señora Carrar's Rifles (Os Fuzis da Senhora Carrar), de 

Bertolt Brecht, realizada em parceria com outros profissionais – um diretor de Haifa, 

Riyad Masarweh, e dois atores de fora. Um dos pilares da formação pretendida por 

Micaela e Nabil já estava se desenhando: o trabalho com histórias pessoais, 

narrativas reais do cotidiano palestino.  

No artigo Developing Return to Palestine: Theatre as Cultural Resistance (no 

prelo), Micaela fala a respeito: 
 
Uma das primeiras constatações sobre essa  tarefa [como mudar a 
imagem deturpada sobre os palestinos na mídia] era que histórias 
pessoais poderiam desafiar completamente as narrativas 
governamentais – ao colocar ações humanas em contexto e assim 
conduzir uma plateia teatral ou política a um entendimento e a uma 
empatia mais amplos. Tive o privilégio de ser a única estrangeira 
arabofalante na trupe do Playback Theatre que, desde 2011, tem 
atuado em diversas comunidades da Palestina ocupada, com uma 
iniciativa chamada Ônibus da Liberdade [Freedom Bus]. Nós nos 
apresentamos à comunidade e pedimos a eles que contem suas 
histórias, devolvendo-as a eles por meio de uma dramatização 
improvisada. 
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O projeto do Ônibus da Liberdade começou em dezembro de 2011 e contou 

com a coordenação do escocês Ben Rivers, especialista em Playback Theatre e 

dramaterapia, e tornou-se parte integrante não só do calendário anual do Teatro da 

Liberdade como do programa pedagógico da Escola de Teatro. O Playback Theatre, 

aliás, é uma técnica de improvisação teatral em que participantes da plateia 

partilham depoimentos e histórias pessoais que são imediatamente encenadas por 

atores e músicos, sem qualquer ensaio prévio. 

Em 2012, os alunos do segundo ano encenaram The Caretaker (O Zelador), de 

Harold Pinter, adaptado e dirigido por Nabil Al-Raee, com supervisão artística do 

estadunidense Gary English; e o conjunto de solilóquios e cenas de Shakespeare, 

Will-Power, dirigido pela britânica Diane Trevis, ao lado de atores já graduados pela 

escola. Will-Power foi resultado dos workshops dados por Trevis aos então 

estudantes e demais artistas do teatro. No fim daquele ano, os adolescentes do 

curso livre de teatro apresentaram Stolen Dreams (Sonhos Roubados), peça escrita 

por eles e dirigida pelo instrutor Qais Saadi. 

Quatro novas produções teatrais, envolvendo os estudantes da Escola de 

Atuação, foram realizadas em 2013: Suicide Note from Palestine (Bilhete de Suicídio 

desde a Palestina); Lost Land (Terra Perdida)10, uma adaptação da novela Le Grand 

Meaulnes (O Bosque das Ilusões Perdidas), de Alain Fournier; Our Sign is the Stone 

(Nosso Sinal é a Pedra), inspirada em testemunhos do vilarejo palestino Nabi Saleh 

e no formato de Playback Theatre – as três dirigidas por Nabil Al-Raee, com 

assistência de Micaela Miranda – e Courage, Ouda, Courage, realizada em parceria 

com artistas do grupo holandês Theatre Hotel Courage, em linguagem de Commedia 

dell'Arte. Também naquele ano estreou The Island (A Ilha)11, do sul-africano Athol 

Fugard, com direção de Gary English e uma dupla de atores formados na primeira 

turma, Ahmad Al-Rokh e Faisal Abu Alhaijaa, que se apresentou em vários países, 

inclusive no Brasil. 

No ano seguinte, os quatro estudantes da segunda turma que completaram o 

curso apresentaram o primeiro espetáculo infantil do Teatro da Liberdade, Magic 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 A respeito desta peça, Micaela Miranda, em entrevista concedida à pesquisadora em 24/10/2016, 
comentou: "Nosso público influencia o tipo de peça que fazemos. Tentamos fazer uma peça mais 
entretenimento, toda gente recusou: para ver novela, ficamos em casa, não precisamos vir aqui. 
Tinha algo político, uma adaptação histórica da Nakba, mas trazia uma história de amor. Talvez as 
pessoas estavam a dizer: cuidado com essa agenda que está por trás. Para nos darem pão e circo, 
aqui, nós não aceitamos. Aqui existir é resistir; não nos venham dizer que está tudo bem". 
11 Ver menção à peça no tópico 1.3 da presente pesquisa. 
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Notes (Notas Mágicas), inspirado na fábula alemã O Flautista de Hamelin, com a 

participação de alguns jovens do curso livre. E, em 4 de abril de 2014, data do 

terceiro aniversário de morte de Juliano Mer-Khamis, assassinado em 2011, os 

jovens tiveram sua cerimônia de graduação. Naquele mesmo dia, foram 

apresentados os novos alunos, cujo ciclo de três anos havia começado semanas 

antes, já com um planejamento pedagógico mais estruturado e com a mudança de 

nome da escola, que passava a se chamar Escola de Teatro. O curso principal havia 

sido batizado de Interpretação, Criação Coletiva e Resistência Cultural12 [Acting, 

Devising and Cultural Resistance], pois a proposta, ainda não concretizada, era 

abrigar também cursos técnicos, de luz, cenografia, figurino e produção. Um curso 

de gerenciamento de palco [stage management], com dois alunos, foi oferecido por 

dezoito meses entre 2013 e 2014 no Teatro da Liberdade, sem continuidade. 

 

3.2 A jornada de três anos 
A terceira turma da Escola de Teatro começou em janeiro de 2014, com 

dezoito jovens que passaram por três meses de audição, nos moldes do curso 

propriamente dito: aulas, debates e treinamentos das 9h às 17h. Segundo Micaela13, 

a audição longa é uma maneira de avaliar tanto a potencialidade quanto o 

compromisso dos candidatos. "É uma grande responsabilidade; nós dizemos a 

alguém: vais entrar num programa de três anos, vais sair ator, vais encontrar essas 

e aquelas saídas profissionais, num meio em que não há tantas oportunidades. 

Precisarás ser um empreendedor também", afirma ela. Dos participantes iniciais, 

foram escolhidos dez. Duas garotas, Samah e Ranin, e três rapazes, Amir, Ihab e 

Osama, chegaram ao final da "jornada de três anos" – como costuma dizer Nabil –, 

concluindo o curso em 21 de dezembro de 2016. As desistências não surpreendem, 

já que a pressão da sociedade e as dificuldades de adequar-se às restrições do 

campo de refugiados de Jenin são grandes. 

Durante todo o período na escola, os alunos receberam uma bolsa de estudos 

mensal, como incentivo. "Se a família não estiver obrigada a pagar todas as 

despesas do aluno enquanto ele estuda, ficará mais à vontade para aceitar o fato de 

que o filho ou a filha se dedica a algo que é bastante marginal, cercado de tabus", 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Usamos a tradução ao português sugerida por Micaela Miranda. 
13 Entrevista concedida à pesquisadora em 24/10/2016. 
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explica Micaela. No primeiro ano, o subsídio foi de 400 shekels; no segundo ano, 

600 e, no terceiro, 800 (o equivalente a 366 reais, 549 e 732 respectivamente14).!!
Embora a experiência na Escola de Teatro, nos anos iniciais, tenha estado 

mais próxima do cotidiano de uma companhia profissional que da formação 

profissionalizante de jovens para a vivência teatral, com a terceira turma, porém, 

Micaela e Nabil conseguiram estabelecer um programa pedagógico coerente, 

inspirado no aprendizado acumulado e nos acertos obtidos ao longo dos anos 

anteriores. A princípio, havia por parte de ambos uma certa resistência com uma 

abordagem mais teórica e acadêmica – "tínhamos a posição de que o ator aprende 

na prática: não precisas ler determinado texto para fazer teatro, precisas fazer para 

aprender e, ao fazer, vais ler", comenta Micaela15 –, contudo, as leituras foram 

sendo gradualmente incorporadas ao curso. O treinamento físico, com clara 

inspiração no método do francês Jacques Lecoq (por conta da própria formação 

artística de Micaela, que estudou na escola fundada pelo mestre), continuava a ser a 

base do ensino. Ela se responsabilizou por todas as práticas que envolviam 

movimento e Nabil, interpretação. 

Desde a primeira turma, uma das principais preocupações pedagógicas do 

casal foi oferecer aos estudantes um "ambiente seguro", no qual houvesse confiança 

e privacidade e todos pudessem ser "criativos novamente ou pela primeira vez na 

vida", estimulando intensamente a capacidade imaginativa e inventiva dos jovens. 

Em seu artigo Education at The Freedom Theatre – first steps (no prelo), a 

portuguesa revela: 
 
Quando começamos [o trabalho], o desafio mais difícil é promover o 
reforço positivo; parece haver uma série de hábitos negativos 
destrutivos – o que não é de se estranhar se pensarmos em uma 
relação micro/macro entre os indivíduos e as políticas de sua 
sociedade. Existe um trabalho minucioso na tomada de consciência 
de tais hábitos por meio da criação de uma linguagem comum 
através das discussões e da contação de histórias tanto quanto dos 
exercícios experienciais dirigidos. 
 

Trabalhar com as histórias de vida constitui um dos pilares do curso. No 

primeiro momento, os exercícios se baseiam nos relatos de cada aluno, partilhados 

com o grupo, a fim de que se conheçam melhor e compreendam "a dimensão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Conversão em valores de 22/05/2017. 
15 Entrevista à pesquisadora em 08/11/2016. 
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universal de uma experiência individual". O resultado são cenas apresentadas à 

comunidade, ou seja, a primeira produção coletiva do grupo – no caso da terceira 

turma, a montagem foi Enemy (Inimigo), sobre a qual falaremos mais adiante. Na 

segunda etapa, o foco são as histórias da comunidade. Aqui entra a estratégia 

pedagógica do Ônibus da Liberdade. Um dos vilarejos que fazem parte da rota do 

ônibus serve de espaço de pesquisa para os estudantes, que visitam o local a fim de 

desenvolver atividades com os moradores, entrevistá-los e recolher histórias. Tal 

vivência chama-se "solidarity stay" (estada solidária). Antes, contudo, os alunos têm 

contato com técnicas teatrais que lidam com relatos pessoais, como o Playback 

Theatre, por meio de workshops com artistas convidados. Em 2014, a cidadezinha 

escolhida foi Atuwani, na região de Al-Khalil, ao sul dos territórios palestinos 

ocupados. O trabalho com aquela comunidade rendeu uma montagem homônima, 

que fez uma breve turnê por outros vilarejos e cidades da Cisjordânia.  

No segundo ano, os estudantes acompanham o Ônibus da Liberdade sem, no 

entanto, entrar em cena. Atuam no apoio e na logística. Apenas no terceiro ano 

assumem a performance. Paralelamente, começam a ter contato com a teoria; 

estudam Bertolt Brecht, Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski e, mais adiante, 

Richard Boleslavski16. As leituras são sempre em conjunto: cada um lê sobre um 

assunto e partilha com os demais. O aprendizado sobre os gêneros teatrais é 

prático: os alunos devem montar uma cena segundo o estilo escolhido e explicar as 

características e particularidades de tal gênero ao grupo.  

No último ano do curso, o programa prevê duas diferentes turnês internacionais 

visando ao exercício profissional, à responsabilidade artística e à interação dos 

estudantes com outras plateias. Entre fim de outubro de 2015 e janeiro de 2016, a 

terceira turma teve a oportunidade de passar três meses na Índia, em parceria com 

o grupo de teatro de rua indiano Jana Natya Manch (Janam), de Nova Délhi, que 

culminou no projeto Freedom Jatha. Sob coordenação de Faisal Abu Alhaijaa (ator 

da primeira geração do Teatro da Liberdade), os na época seis alunos17 participaram 

de workshops com os atores do Janam, encontros com estudantes indianos, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Bertolt Brecht (1898-1956): dramaturgo e encenador alemão, expoente do teatro épico e criador da 
peça didática; Constantin Stanislavski (1863-1938): ator e diretor russo, autor de um inovador sistema 
de preparação do ator; o destacado diretor polonês Jerzy Grotowski (1933-1999), criador de uma 
metodologia teatral que denominou "teatro pobre"; e o ator e diretor polonês Richard Boleslavski 
(1989-1937), discípulo de Stanislavski, que viveu nos Estados Unidos no início do século XX. 
17 O sexto estudante desligou-se do grupo no início do segundo semestre de 2016 por conta de uma 
transgressão cometida. 
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ativistas e outros artistas e montaram uma produção conjunta, Hamesha Samida 

(Para Sempre Perseverante), que viajou por dez cidades e vilarejos de várias 

regiões do país. Em setembro de 2016, o grupo fez um tour por Portugal, 

apresentando Return to Palestine (Retorno à Palestina), com direção de Micaela 

Miranda, e Images in the life of Ghassan Kanafani (Imagens na vida de Ghassan 

Kanafani), dirigida por Ahmed Tobasi, artista residente do Teatro da Liberdade. 

Workshops com artistas internacionais complementam a formação. A terceira 

turma concluiu seu primeiro ano de treinamento com uma oficina de cinco semanas 

sobre análise de texto, desenvolvimento de personagens e estudo de cena realista 

com o estadunidense Gary English, artista associado do teatro. Os estudantes 

trabalharam cenas de As Bruxas de Salem, de Arthur Miller, e A Ilha, de Athol 

Fugard. Em 2015, foram realizadas oficinas intensivas sobre William Shakespeare, 

com a encenadora britânica Diana Trevis, e Commedia dell'Arte, com a companhia 

holandesa Theatre Hotel Courage. No ano seguinte, Trevis retornou para dar um 

workshop sobre o russo Anton Chekhov, e o dramaturgo e diretor estadunidense 

Stephen Wangh, autor do treinamento chamado Acrobatics of the Heart (Acrobacias 

do Coração) inspirado em Grotowski, ofereceu uma formação prática sobre o mestre 

polonês. 

A jornada terminaria com o projeto de graduação, que consiste num espetáculo 

de dez a vinte minutos criado a partir de uma frase-provocação específica para cada 

um dos estudantes. As frases foram pensadas por Micaela, Nabil e Alaa Shehada, 

ator graduado pela escola na segunda turma (2011-2013) e agora artista associado 

ao teatro, segundo as características individuais e as aptidões de cada aluno. Eles 

teriam à disposição os técnicos de som, luz e cenografia, além do palco e da sala de 

ensaios do Teatro da Liberdade e também a da sede18 na cidade de Jenin – usada 

prioritariamente pela escola e situada no térreo de um prédio comercial. Receberiam 

um subsídio de 500 shekels para despesas de produção. 

 

3.3 Ao encontro da Medusa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A ideia original era construir um teatro no centro da cidade de Jenin que pudesse receber 
montagens, não apenas servir de espaço de trabalho para os estudantes. Porém, o assassinato de 
Juliano fez com que o conselho repensasse a decisão. A atual sede conta com uma ampla sala de 
ensaios, cozinha, uma pequena biblioteca e vestiários. Idealizado quando Juliano Mer-Khamis ainda 
estava vivo, ficou pronto em 2011.  
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Conforme o senso comum, a figura mitológica de Medusa corresponde a uma 

mulher-monstro, com serpentes no lugar dos cabelos, pele escamosa e um olhar 

que transformava seus interlocutores imediatamente em pedra. Vivia isolada de 

todos e foi decapitada pelo herói Perseu, filho de Zeus – o líder dos deuses do 

Olimpo –, que mais tarde usou sua cabeça como arma. Reflexões pertinentes sobre 

essa imagem de Medusa como o monstro que petrifica, o terror que pretende 

paralisar-nos ou a experiência do trauma (do real ou do nada que emergem) foram 

elaboradas por vários pensadores, como Giorgio Agamben, Ileana Diéguez 

Caballero, Maria Cristina Fumagalli e Pascal Quignard19, entre outros. Contudo, tais 

leituras exploram apenas um recorte do mito, que carrega outras camadas 

instigantes e foi narrado em diferentes versões ao longo dos séculos. 

Medusa era a mais bela sacerdotisa do templo dedicado à deusa Atena, 

desejada por muitos homens e divindades, mas indiferente a eles e devotada 

totalmente a seu serviço. Certo dia, foi violentada pelo deus dos mares, Poseidon, 

no próprio local sagrado. Atena ficou tão furiosa com o ocorrido – a profanação de 

seu templo – que decidiu punir Medusa, transformando-a em ser abjeto, com pele de 

réptil, cabelos em forma de serpentes e olhar petrificador. Obrigada a viver sozinha 

numa ilha, Medusa era alvo da tentativa de heroísmo de muitos homens, que 

tentavam decepá-la. O único que conseguiu foi Perseu, protegido por um escudo 

dado por Atena. No momento em que o herói cortou a cabeça da jovem, de seu 

sangue nasceu Pégaso, o cavalo alado, símbolo da imortalidade. 

Micaela Miranda e Nabil Al-Raee têm usado o mito da Medusa como base para 

o trabalho com as narrativas e as experiências pessoais dos alunos a fim de 

propiciar o reconhecimento das dimensões individual, social e política de seus 

próprios relatos. A culpabilização da vítima, a transformação do belo em abjeto, a 

disputa de poder, o isolamento e a objetificação (do indivíduo, de um povo) pela 

cobiça alheia são tópicos mais gerais que igualmente surgem de uma análise mais 

detalhada do mito. Em conversa informal depois de um jantar em sua casa, Micaela 

confidenciou que a forma de apresentar, logo de cara, Medusa como monstro, 

sempre a intrigava. Então, passou a se fazer perguntas: quem era ela antes de ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 O que resta de Auschwitz: O arquivo e a testemunha (2008), de Giorgio Agamben; Cuerpos sin 
duelo: Iconografias y teatralidades del dolor (2013), de Ileana Diéguez Caballero; Caribbean 
Perspectives on Modernity. Returning Medusa's Gaze (2009), de Maria Cristina Fumagalli; Le nom 
sur le bout de la langue (1993), de Pascal Quignard. 
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monstro? Quais foram suas transgressões que justificariam, se é que justificariam, a 

punição que sofreu? Partilhou seus questionamentos com Nabil, e o exercício de 

buscar outras perspectivas para compreender o mito desde o ponto de vista da 

própria Medusa revelou-se interessante o suficiente para ser usado como dispositivo 

criativo para o autoconhecimento e a criação teatral. 

"Medusa se torna uma representação da situação dos oprimidos – mas 

também da força feroz presente naqueles aparentemente impotentes", diz o site do 

Teatro da Liberdade20. O trabalho da terceira turma de alunos21 com o mito da 

Medusa resultou na criação de monólogos que, posteriormente entrelaçados, 

originou o espetáculo Enemy (Inimigo). Alguns jovens interpretaram Medusa, outros 

atuaram como Perseu e, em coro, todos fizeram Atena. Uma das falas iniciais de 

Medusa, que solicita a oportunidade de explicar por que se tornou monstro, sintetiza 

a abordagem escolhida pelo grupo: 
 
O pior cego é aquele que não quer ver! 
O que seus olhos veem à primeira vista talvez não seja verdade. 
Você quer ver a verdade? Quer? Realmente? 
Você pode me chamar de Medusa. 
Se meu corpo fosse um país, eu seria Palestina. 
Sou você. 
Hoje, o mundo me conhece como monstro. 
Você sabe que você também é um monstro para o mundo? 
Eu lhe contarei minha história, e eu lhe contarei sua história. 
Você verá que não há diferença entre você e eu. 
 

O espetáculo enfoca também a necessidade (social, política) de um herói –

nesse caso, Perseu – e da consequente definição de quem seriam, portanto, seus 

"inimigos" (aliás, deslocando o ponto de vista, quem seria inimigo de quem?). Na 

cena final, quando o herói está diante de Medusa, ela lhe diz:  
 
Antes de cortar minha cabeça ou eu transformá-lo em pedra – nunca 
fui um monstro. Quando eu soube que me tornaria um monstro, não 
tive controle sobre isso. Nunca machuquei ninguém. 
Olhe para mim, Perseu, não tenha medo. Olhe nos meus olhos para 
ver a si mesmo. 
Estamos em uma situação muito frágil: se não nos importarmos uns 
com os outros, terminaremos executando um ao outro, acabando um 
com o outro, extinguindo-nos mutuamente. 
Se é isso que você quer, estou pronta para morrer. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ver: http://www.thefreedomtheatre.org/enemy/ (Acessado em 21/05/2017). 
21 Naquele momento, ainda estavam os dez estudantes escolhidos depois das audições. 
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E a peça termina, sem que se saiba a escolha de Perseu, ele também preso a 

um papel imposto: o de homem fadado ao heroísmo. "Em Enemy, Medusa, exilada 

da sociedade e vista como monstro, punida por um crime cometido contra ela, torna-

se símbolo do povo palestino", destaca o site do Teatro da Liberdade22. 

O arguto e sensível exercício de alteridade aparece tanto na proposta de 

trabalho com o mito de Medusa quanto na elaboração e posterior montagem de 

Enemy. O costumeiro "Medusa versus Perseu", sempre balizado pela 

impossibilidade do olhar – aliás, de ambos se olharem – dá lugar ao "Medusa diante 

de Perseu" e vice-versa. O maniqueísmo é substituído, se não imediatamente pelo 

espelho (imagem refletida, olhar devolvido), ao menos pelo diálogo.  

Assim, a proposta de diálogo entre palestinos e israelenses sugerida pela peça 

(entre Medusa e Perseu, ou ainda, Medusa e seu inimigo ou Perseu e seu inimigo) 

instiga, de modo positivo, o senso comum. A peça também sugere outro diálogo 

desafiador, este no nível do gênero (mulher e homem), fora de julgamentos morais 

(monstro/errado e herói/certo) numa sociedade tradicionalmente marcada pelo 

machismo e pela clara limitação dos espaços públicos de expressão feminina. Além 

disso, toca também na experiência íntima de alteridade de cada um deles, como 

mostra a síntese do monólogo de Amir23, o caçula do grupo: "Deixe-me ser eu 

mesmo. Deixe-me decidir quem sou! Sempre julgamos uns aos outros. Se você é 

diferente, você não é aceito. Decidi ser eu mesmo, libertar-me da ocupação e 

escravidão mentais". 

Eis, portanto, o cerne do trabalho a que se propõem Micaela Miranda e Nabil 

Al-Raee no curso Interpretação, Criação Coletiva e Resistência Cultural: propiciar 

aos alunos a experiência e o aprendizado da liberdade por meio do treinamento 

teatral e, ao longo da "jornada de três anos", – emprestando o vocabulário do 

educador brasileiro Paulo Freire, uma referência do casal de artistas – criar 

condições para que os jovens rompam o ciclo de opressão no qual estão inseridos 

(seja como indivíduos, na sociedade, seja como população, pelo Estado de Israel) e 

não reproduzam, consciente ou inconscientemente, o comportamento dos 

opressores.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ver: http://www.thefreedomtheatre.org/enemy/ (Acessado em 21/05/2017). 
23 Nos limites do "espaço seguro" do Teatro da Liberdade, o jovem Amir – que começou o curso com 
16 anos de idade – pode assumir-se homossexual, um tabu na sociedade palestina. Além disso, 
começa a descobrir-se trans. Contudo, fora do ambiente teatral, precisa agir como rapaz. 
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"Libertar o indivíduo é o ponto inicial para alcançarmos a liberdade coletiva", 

afirma Nabil24. "Sem indivíduos que façam suas próprias escolhas, não conseguimos 

lidar uns com os outros coletivamente, em sociedade." Nabil fala com autoridade, 

desde suas próprias vivências. Nascido no campo de refugiados de Al-Aroub, 

localizado entre Belém e Al-Khalil, quando adolescente, queria estudar música. 

Diante da falta de opções acadêmicas condizentes com suas possibilidades 

financeiras, foi à universidade "convencional", como diz, para estudar Negócios. 

Insatisfeito, mudou para o curso de Serviço Social e, depois, para o de Inglês. Dois 

anos mais tarde, largou a faculdade e passou os meses seguintes em casa, 

dedicado a leituras diversas e ao estudo autodidata da música. Foi quando ouviu 

falar sobre a Theatre Day Production (TDP), uma escola de teatro fundada pelo 

diretor holandês Jan Willems e pela dramaturga estadunidense Jackie Lubeck, que 

oferecia um programa de workshops variados e produções, inicialmente localizada 

em Jerusalém e, em seguida, em Al-Khalil. O curso que a TDP oferecia visava à 

formação de atores-instrutores.  
 
Foi uma jornada maravilhosa. Éramos nove homens, nenhuma 
mulher, e isso foi uma parte ausente de meu treinamento, porque 
você precisa do contato [com o outro gênero], como numa sociedade 
normal, para se comunicar, partilhar, criar, trabalhar... [...] O teatro foi 
minha salvação – passei por muitos momentos difíceis em minha 
vida, perdendo amigos, na resistência, ou lutando para me aproximar 
do amor no sentido amplo e tentando agir normalmente quando 
situação que se impunha não era normal. Por meio do teatro, 
consegui me reconstruir, voltar, entender minha história, acolher 
meus pensamentos e minhas emoções [...]. Descobri no teatro uma 
surpreendente plataforma para pesquisas e descobertas, por isso me 
considero um viajante desse universo, ainda em busca de muitas 
coisas. Não acho o teatro uma ferramenta; para mim, é um jeito de 
viver e de criar vida. 
 

Depois da formação no TDP, Nabil passou um ano na Tunísia a fim de estudar 

direção teatral e, em seguida, teve a oportunidade de viajar por diversos países 

participando de workshops e montagens. O convite para integrar uma produção do 

Teatro da Liberdade veio no fim de 2006, pelo próprio Juliano Mer-Khamis. "O que 

eu sabia sobre Juliano se resumia a Arna's Children, até aquele momento o filme 

mais potente que havia visto, então fiquei muito feliz. Afinal, para os palestinos, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Entrevista concedida à pesquisadora em 15/11/2016. 
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campo de refugiados de Jenin era um lugar especial", conta. Sobre suas impressões 

iniciais acerca do fundador do Teatro da Liberdade, acrescenta: 
 
Quando encontrei aquele homem, andando e falando ao telefone em 
hebraico, me perguntei: quem é ele? O que estou fazendo aqui? 
Essa língua chamada hebreu é assustadora em nossas vidas. Na 
verdade, ele estava tentando 'abrir' um posto de controle para que 
uma garota palestina fosse a um hospital em Haifa já que ela sofria 
de falência renal. Quando entendi isso, tive uma mistura de 
sentimentos diversos. Concordamos que eu trabalharia lá por três 
meses. Ele apertou minha mão e disse: bem-vindo à revolução. Foi 
engraçado ouvir isso. Pensei: de que revolução ele está falando? 
 

A primeira peça dirigida por Nabil, com os jovens da primeira geração de 

alunos do Teatro da Liberdade, foi Journey (Jornada), sobre cinco estudantes do 

campo de refugiados de Jenin que nunca viram o mar. "Juliano me perguntou se eu 

ficaria por lá", relembra. "Realmente gostei da experiência; ali era uma terra pura 

onde poderíamos semear teatro." O uso dos relatos individuais, das histórias de 

vida, no teatro já era parte das pesquisas artísticas de Nabil desde aquela época. 

Para ele, e igualmente para Micaela Miranda, o termo "resistência cultural" que 

nomeia o curso oferecido por ambos na Escola de Teatro passa justamente pelo 

reconhecimento de como as narrativas pessoais podem desafiar a narrativa 

dominante – aquela ancorada no discurso do poder –, revivendo vocabulários e 

sentidos. "Se você quer contar histórias de outros, precisa saber contar sua própria 

história: esse é um grande passo. A história de cada pessoa na Terra é importante, 

somos histórias, existimos como história, morremos e nossa história permanece", 

afirma.  

Os métodos pedagógicos aplicados por Nabil Al-Raee e Micaela Miranda no 

Teatro da Liberdade nascem de suas ricas experiências individuais e artísticas, já 

que nenhum dos dois dedicou-se a uma licenciatura acadêmica. Trata-se de um 

saber originado da práxis, um saber in progress, um tanto rebelde em relação a 

categorizações teóricas. É importante ressaltar, a meu ver, como a metodologia 

proposta pelo casal reúne, de certo modo, a tradição bastante presente no mundo 

árabe do contador de histórias, o hakawati, e a exigência social – ou necessidade 

circunstancial – de o palestino assumir, desde cedo, um posicionamento político. A 

maturidade comportamental e afetiva dos jovens nem sempre acompanha a 

maturidade política, alcançada, na maioria das vezes, com muita antecedência. 
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No exercício de compreender as identificações com  Medusa (o isolamento e a 

humilhação cotidianos, a prisão ao dúbio papel de vítima-e-carrasco) e Perseu (o 

estímulo ao heroísmo, ao martírio que vai libertar o povo palestino), ancora-se a 

proposta do curso Atuação, Criação Coletiva e Resistência Cultural. Em sua fala, 

Nabil ilumina outros aspectos que partilha com os estudantes: 

 

• Humanidade: 
Nossa abordagem valoriza artistas que sejam humanos. Às vezes, 
talento não é tão importante, pois, se você é talentoso mas, ao 
mesmo tempo, um cretino, não ligo para seu talento. Primeiro, a 
humanidade; em seguida, os princípios e, então, a arte. 

 

• Curiosidade: 
Precisamos abrir espaço e entender a luta de outros. [...] Ser curioso 
é algo lindo, tenho que ser curioso, questionar, ouvir mais histórias... 
Se queremos que outros saibam mais sobre Palestina, devemos 
saber mais sobre outras lutas de resistência. Muitos por aqui pensam 
que somos os únicos sofredores.  

 

• Arte como responsabilidade: 
Para mim, arte é responsabilidade. Trata-se de uma plataforma, um 
ponto de partida para a mudança. É uma necessidade, não 
acessório. Temos responsabilidade quando lidamos com histórias. 
Tomemos como exemplo a guerra dos Estados Unidos no Vietnã e a 
narrativa do 'soldado herói', que todos compram por meio dos filmes 
de Hollywood. Se, como artista, não tenho um senso de pensar para 
além de mim mesmo e de meus próprios interesses, não conseguirei 
mudar muitas coisas. 

 

Embora Micaela e Nabil falem em "combatentes da liberdade", expressão 

característica de Juliano Mer-Khamis, usam com mais frequência o termo "artistas 

de/da resistência". De todo modo, as ideias de "liberdade" e "resistência", tal e qual 

aparecem nos discursos do Teatro da Liberdade, dialogam entre si. Embora o curso 

seja profissionalizante – mesmo que ainda não reconhecido oficialmente pelo 

Ministério da Educação palestino25 –, o objetivo central parece ser não apenas 

formar atores e atrizes, mas também indivíduos livres, na acepção filosófica do 

termo "liberdade": rapazes e moças capazes de – e dispostos a – fazer suas 

próprias escolhas, ainda que sob vários níveis de ocupação. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Segundo Micaela, está em andamento um acordo com a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, 
para que o curso atenda certos requisitos e possa emitir um diploma acadêmico. 
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"É uma jornada de descoberta, três anos de descobertas", afirma Nabil. Tanto 

na entrevista quanto em conversas com os alunos, presenciadas pela pesquisadora, 

ele dizia que o fim do curso era apenas o início de uma outra trajetória. Não 

importava que um dos estudantes, depois de passar pelo Teatro da Liberdade, 

decidisse cursar medicina, por exemplo. Ser médico é uma profissão bacana, de 

serviço à sociedade. "O importante é que eles saiam pessoas que saibam sua 

direção na vida e amem o que façam", ressalta Nabil.  

Durante minha estada no campo de refugiados de Jenin, tive oportunidade de ir 

várias vezes à casa de Micaela e Nabil nas "montanhas", uma área nos arredores da 

cidade de Jenin, perto da natureza. Era frequente a visita de alunos e ex-alunos, que 

partilhavam o jantar, conversas na varanda e momentos de descontração, jogando 

Playstation ou fumando shisha (ou narguilé, uma espécie de cachimbo conectado a 

um tubo d'água e usado para fumar tabaco aromatizado). Ali era um ambiente de 

interação e troca de ideias sem as tradicionais proibições da sociedade palestina. 

Desde meu posto de estrangeira e estranha ao grupo, eu identificava uma 

generosidade muito grande por parte dos anfitriões e a compreensão da 

necessidade de propiciar um espaço de afetos menos restritivo que os lares e 

demais ambientes coletivos palestinos. 

O aprendizado oferecido pelo Teatro da Liberdade passava, portanto, pelo 

menos até aquele momento, por rotas que iam além do espaço delimitado pela 

escola. A própria vivência do Ônibus da Liberdade viabiliza a presença dos alunos 

em comunidades muitas vezes afetadas diretamente pela ocupação israelense, que 

talvez eles não visitassem por conta própria, e também permite o contato com 

voluntários estrangeiros (europeus e estadunidenses, em maioria), que lhes trazem 

uma diversidade de visões de mundo e prática de conversão em inglês. Amir e Ihab, 

ambos fluentes no idioma, creditavam o aprimoramento da língua inglesa ao contato 

frequente com visitantes internacionais – docentes, ativistas, pesquisadores ou 

grupos solidários. As turnês por outros países, por sua vez, oferecem a possibilidade 

de os jovens cruzarem as fronteiras (as da Autoridade Palestina, de Israel e da 

Jordânia) e constatarem in loco os meandros da ocupação, mas igualmente lhes 

permitem experimentar outros modos de vida, bastante diversos aos seus, e se 

relacionarem com outros jovens. Por isso, a "jornada de descobertas". 

Por fim, vale destacar quão fundamental é o exercício da imaginação e do jogo 

não só no curso oferecido pelo Teatro da Liberdade, como no contexto palestino em 
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geral. Durante nossas conversas, Micaela Miranda volta e meia comentava como as 

crianças do campo de refugiados de Jenin se limitam, em suas brincadeiras, a imitar 

a realidade – pais, professores, soldados, mártires –, com muita dificuldade para 

"transformar" os objetos com os quais lidam, sempre tomados em sua função real. 

"Vemos as crianças que não pegam um papel e inventam uma boneca e depois 

vestidos para ela, por exemplo. Brincam como se fosse papel mesmo", diz Micaela.  

Em meu primeiro contato com o Teatro da Liberdade, em 2008, vivi uma 

experiência que me fez chegar à mesma conclusão. Durante minha curta estada lá, 

na época das férias escolares de verão, conduzi algumas atividades recreativas com 

crianças entre oito e doze anos, sempre com a ajuda de uma tradutora. Entre outras 

brincadeiras, passei a narrar histórias por meio de movimentos e sons que as 

crianças tentavam adivinhar: "Vento! Gato! Chuva!" Num dado momento, estavam 

todos deitados no chão, como se dormissem, e eu busquei imitar um cavalo com um 

"pacatá, pacatá, pacatá", batendo as mãos nas pernas. Qual foi minha surpresa 

quando as crianças começaram a dizer: "bombas", "tanques", "tiros", "os 

israelenses". Ora, como criar um futuro melhor na ausência de estímulos suficientes 

para conseguir, antes, imaginá-lo? 

Micaela menciona um personagem do imaginário popular palestino, ao estilo 

do bicho-papão, usado pelos adultos para incentivar a obediência das crianças. O tal 

personagem é indefinido, poderia ser um lobo ou qualquer figura desconhecida, mas 

as crianças geralmente imaginam um soldado.  
 
Isso resulta da quantidade de vezes que as crianças veem os pais 
serem desautorizados e humilhados pelo exército, quando não 
presos, dentro de suas próprias casas. Essa situação destrói o 
sentimento de segurança e a imaginação. Se não temos um espaço 
seguro para imaginar, não podemos imaginar. Porque os palestinos 
estão mais ocupados em sobreviver, e a imaginação é a primeira 
sofrer com isso; acaba a funcionar a serviço da sobrevivência, atada 
à realidade. [...] percebi que a imaginação está numa dimensão real 
e não de fantasia e quanto isso é destruidor da sustentabilidade e 
viabilidade da sociedade palestina futura. 
 

Em seu artigo Education at The Freedom Theatre – first steps (no prelo), 

Micaela completa a ideia acima: 
 

Um ator que conta uma história oferece um convite a entrar num 
mundo em que a imaginação é o ar que respiramos – uma peça 
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sobre um país distante imaginário pode falar sobre alternativas à 
realidade que tantas vezes só nos oprime e deprime. 
Imaginação é a base de tudo que fazemos e no teatro é óbvio a cada 
instante que nada funciona sem imaginação. 
Tratamos imaginação como um músculo que precisa de trabalho, 
cuidado e foco. Frequentemente os estudantes voltam ao estado 
infantil, um processo muito necessário porque muitas vezes quando 
crianças não tiveram o direito de serem garotos e somente brincar.  

 

3.4 Outros mundos possíveis 
Conheci os atores Ahmad al-Rokh e Faisal Abu Alhaijaa em 2013, durante a 

turnê de The Island (A Ilha), em São Paulo, no contexto da 1ª Bienal Internacional do 

Teatro da Universidade de São Paulo (Tusp). Foi emocionante reencontrá-los em 

seu próprio ambiente, três anos mais tarde. Ambos nasceram no campo de 

refugiados de Jenin – são filhos e netos de palestinos que sofreram a Nakba –, 

presenciaram a invasão israelense em 2002, na época da Segunda Intifada, e 

fizeram parte da primeira geração de alunos do Teatro da Liberdade, tendo tido 

aulas com Juliano Mer-Khamis e com muitos de seus amigos artistas internacionais. 

Depois da graduação, Ahmad e Faisal tornaram-se instrutores, além de integrar 

produções do próprio Teatro da Liberdade. Atualmente, Ahmad tem flertado com o 

cinema: atuou em O Ídolo26 (The Idol, 2015), filme de Hany Abu-Assad, em paralelo 

a suas pesquisas em comédia e Commedia dell'Arte; Faisal aprimora-se cada vez 

mais como palhaço, trabalhando já há alguns anos com a organização internacional 

Red Noses Clowndoctors27.  

Seus relatos revelam como a experiência teatral não só lhes abriu um universo 

inesperado de possibilidades, como lhes permitiu constatar que a "ocupação" vai 

além da matriz de controle israelense. Abaixo, trechos dos depoimentos em que 

ambos comentam como chegaram ao Teatro da Liberdade:  

 

• "O teatro é minha guerra" – Ahmad Al-Rokh  
Antes do Teatro da Liberdade, eu não tinha ideia sobre o que era 
teatro porque não havia na escola. Eu era igual a qualquer garoto do 
campo e tinha muitos sonhos; um deles era me tornar um mártir: 
jogar pedras nos tanques israelenses, tomar um tiro e morrer. Era 
um sonho de criança.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Longa-metragem sobre o primeiro vencedor palestino do reality show musical Arab Idol, o gazano 
Mohammad Assaf. Ahmad Al-Rokh interpreta Omar, um dos amigos de Assaf. 
27 https://www.rednoses.eu 
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Em 2002, houve a grande invasão do campo de refugiados de Jenin. 
Destruíram a casa da minha família. Naquele tempo, eu tinha um 
Playstation, que havia sido um presente do meu tio que vive na 
Arábia Saudita. Não era só meu, era de todo mundo, o único 
videogame do campo de Jenin. Durante a invasão, o exército 
destruiu minha casa, o videogame ficou embaixo dos escombros. Eu 
tinha 12 ou 13 anos, e o procurava chorando. Muitos jornalistas 
estavam no campo de refugiados para escrever sobre a destruição, 
as casas demolidas. Quando me viram, vieram até mim e 
perguntaram: 'Quem você está buscando?' Ninguém, respondi. 'Sua 
mãe está embaixo das ruínas? Seu irmão?' Não, disse. 'O que você 
está procurando, então?' Respondi: meu Playstation. Eles riram e 
foram embora; não era a história que buscavam. Eu queria contar 
uma história diferente, não aquela: "eles vieram, destruíram nossas 
casas, tivemos perdas..." Ok, estamos em ocupação, mas e o outro 
lado? Quando o Teatro da Liberdade iniciou as atividades, vim para 
brincar e não porque queria estudar teatro ou atuar. Vim porque era 
um lugar seguro onde poderia brincar sem estar nas ruas, jogando 
pedras, batendo em alguém ou dizendo palavrões, onde poderia 
mover meu corpo livremente, dançar. A partir de então, fui me 
apaixonando pelo teatro. Comecei em 2006 e até 2008, antes da 
escola, estive num grupo chamado 'Bad Boys'. E havia um grupo de 
garotas de nossa idade chamado 'Che Guevara'. Juliano gostava dos 
nomes. Nossa primeira peça foi Journey (Viagem), em que cinco 
garotos queriam nadar no mar. Foi Nabil quem a escreveu e a dirigiu. 
Éramos todos muito jovens. Na peça, como não podíamos ir ao mar, 
trouxemos o mar para nossa vizinhança. Arrecadamos dinheiro para 
viajar ao mar, mas não conseguimos ir28. Então, limpamos a 
vizinhança, trouxemos uma grande banheira, enchemos com água, 
peixes e areia. Assim a peça terminava. Os garotos que assistiam 
gostavam muito, riam, reagiam; muitos eram nossos amigos da 
escola. Eu me dizia: esse é o lugar em que quero estar. [...] 
O teatro se tornou mais que arte para mim, é uma missão de vida; 
tenho um grande sonho a alcançar. O teatro é um dos modos mais 
potentes de mudar a sociedade e de lutar. Essa é a adrenalina que 
quero. É preciso guerra para libertar meu país, sangrenta ou não. 
Minha guerra é o teatro, eu a escolhi. Desde criança, quero lutar 
contra a ocupação. Não quero nem sei usar armas, mas quero fazer 
minha própria guerra, como Shakespeare ou os iniciadores da 
Commedia dell'Arte fizeram em suas épocas.29 

 

 

• Teatro como escolha – Faisal Abu Alhaijaa: 
Quando eu era criança, não fazia ideia do que era teatro. Às vezes 
tínhamos alguma apresentação na escola, víamos algo na TV. Na 
minha cabeça, mesmo sem referência, pensava em atuar. O que me 
levou ao teatro foi o filme Arna's Children. Um de meus primos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Como são proibidos de entrar em Israel, e a Cisjordânia não têm saída para o mar, muitos 
palestinos nunca estiveram numa praia. A Faixa de Gaza, por sua vez, é litorânea. 
29 Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 
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Ashraf30, estava no filme. Quando Juliano lhe pergunta: qual é seu 
sonho? Ele diz: 'Meu sonho é ser um Romeu palestino'31. Logo em 
seguida, vem a outra imagem: Ashraf foi morto durante a invasão de 
2002. Pensei: quero ser um Romeu palestino também, mas não 
quero ser morto. Ao mesmo tempo, foi encorajador que alguém da 
família tenha tido a mesma vontade. Quando o Teatro da Liberdade 
começou, logo me juntei. Integrei a escola. Nossa primeira produção, 
como estudantes, foi Animal Farm (A Revolução dos Bichos), de 
George Orwell, adaptada ao estilo palestino. O teatro foi queimado 
duas vezes depois dessa produção32... Quando meu irmão viu a 
peça, ficou totalmente em estado de choque. Me disse: 'Se houvesse 
cem políticos falando sobre Palestina, seria tão chato, um blá-bla-blá, 
mas com a peça vocês nos explicaram um monte de coisas'. Esse 
momento foi tão importante para mim – obviamente, no início, minha 
família se opôs, dizia: 'É haram, os israelenses vão encher sua 
cabeça muçulmana com pensamentos sobre álcool, garotas...' Mas, 
depois do que meu irmão me falou, pensei: podemos sensibilizar as 
pessoas, podemos mudar algo. Fui conquistando mais experiência e 
confiança. O teatro tornou-se uma escolha. Trabalhei durante cinco 
anos como ator nas produções, porta-voz do teatro, professor das 
novas gerações... Isso me trouxe muitos presentes como artista e 
como alguém que acredita na resistência cultural como algo com que 
podemos sensibilizar os outros, mudar, ensinar e aprender, manter 
as pessoas vivas. [...]33 

 

É interessante notar que, assim como os adolescentes da época de Arna Mer-

Khamis, marcados pelas vivências da Primeira Intifada (1987-1993), Ahmad e Faisal 

igualmente vivenciaram momentos de intensa violência, especialmente durante a 

chamada Batalha de Jenin, no contexto da Segunda Intifada (2000-2005). Como foi 

dito nos capítulos anteriores, o campo de refugiados de Jenin abrigou diversas 

células terroristas de grupos radicais, como o Hamas, a Jihad Islâmica e as Brigadas 

dos Mártires de Al-Aqsa. Assim, no imaginário dos adolescentes e jovens daquele 

período, como confirma Ahmad no fragmento destacado, tornar-se um mártir parecia 

ser o único sonho possível em um cenário de guerra e destruição – perspectiva que 

ainda se mantém. Faisal também fala a respeito disso, relacionando com os dias 

atuais:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ashraf Abu-Alhaijaa [há diferentes versões da grafia de seu sobrenome na transliteração ao inglês 
ou português] foi um dos alunos de Arna Mer-Khamis.  
31 A pesquisadora Emine Fizek, em "I want to be the Palestinian Romeo! Arna’s Children and the 
Romance with Theatre" (Theatre Research International, 2012, vol. 37, nº. 2, pp. 104–117), 
problematiza a frase de Ashraf. No documentário, a sugestão de que Ashraf se compare a um 
"Romeu palestino" vem de alguém fora da cena – possivelmente da equipe israelense de TV que 
fazia uma reportagem sobre o trabalho de Arna – e foi sussurrada ao menino por Juliano. Fizek 
aponta uma intencional romantização do papel do teatro naquele contexto pelo documentário. 
32 Duas tentativas de incendiar o Teatro da Liberdade ocorreram entre março e abril de 2009. Na 
segunda delas, a porta de entrada do espaço ficou totalmente queimada. 
33 Entrevista concedida à pesquisadora em 25/10/2016. 
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No passado, tudo levava a gente para a violência. Especialmente 
durante a Intifada. Estávamos cheios de raiva, de ódio, todos 
queríamos vingança. Isso fica no corpo e torna você agressivo, 
negativo. O teatro dá a chance de aliviar essas emoções e de saber 
usar esse poder no palco para contar uma história. [...] 
A ocupação não é só física, de disputa pela terra; também é da 
mente: violência, o nada, todo mundo querer ser shahid [mártir], lutar 
etc. Você pode ser shahid aprendendo algo novo, fazendo outras 
coisas. A arte dá exemplos. Se você perguntar a qualquer criança 
aqui qual é seu sonho, vai ser sobre morte. Morrer ou matar, eles 
veem isso como alívio para sair dessa situação difícil; os mártires 
com suas armas. Precisamos mostrar outras maneiras mais efetivas 
de lutar, de se manter vivo, de se fortalecer. 
 

O teatro aparece, então, nos discursos dos dois atores, como um meio de 

libertação pessoal e coletiva, sem a necessidade de recorrer às armas, por oferecer 

a possibilidade de personificar histórias que precisam ser contadas (as próprias ou 

as de outrem) e não encontram outra forma de divulgação, narração ou partilha34. 

Torna-se, também, espaço físico e simbólico de encontro e troca conjunta de ideias 

numa sociedade moldada por restrições. "Minha guerra é o teatro", diz Ahmad; 

"Você pode ser shahid fazendo outras coisas", fala Faisal. Embora pareça haver 

uma certa mitificação acerca do impacto da experiência teatral pelos próprios 

artistas (muito associada ao ativismo; falaremos disso mais adiante), a 

complexidade da realidade palestina, de fato, desperta outras percepções sobre o 

alcance do teatro como atividade artística e política, nem sempre alinhadas às 

expectativas ditas "ocidentais"35. 

De algum modo, os depoimentos de Ahmad e Faisal, nas entrelinhas, reforçam 

a ideia já dita por Micaela Miranda e Nabil Al-Raee sobre a necessidade de um 

"espaço seguro", propício ao jogo, ao autoconhecimento e à expressão das 

emoções para além da reprodução da agressividade cotidiana. Vale ressaltar que, 

no Teatro da Liberdade, treinamento teatral e dramaterapia são atividades 

consideradas distintas e oferecidas independentemente. Ainda há alguma confusão 

a respeito, como se pode notar em certos artigos acadêmicos mais antigos, talvez 

por conta do trabalho inicial de Arna Mer-Khamis com o projeto Care and Learning e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Essa ideia aparece também no relato de Alaa Shehada, ator graduado na segunda turma do Teatro 
da Liberdade. 
35 Nota da pesquisadora: aqui proponho uma visão descolonial também sobre o teatro. Afinal, o que é 
universal e o que não é no teatro? Como aplicar parâmetros de análise originados no modelo e no 
contexto sociopolítico europeus a manifestações vindas do Sul expandido? 
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seu registro no documentário Arna's Children. Tive a oportunidade de conhecer, em 

2008, a dramaterapeuta palestina Petra Barghouthi, que colaborou durante anos 

com o Teatro da Liberdade, conduzindo oficinas para diversos grupos da 

comunidade. 

Enquanto Ahmad e Faisal permaneceram no campo de refugiados de Jenin 

(embora frequentemente participem de turnês e intercâmbios no exterior a convite 

de companhias ou instituições parceiras do teatro), os demais colegas da primeira 

geração de alunos se espalharam pelo mundo36, todos trabalhando como atrizes, 

atores ou instrutores – exceto Rabe'a Turkman37, que morreu em 2013 por 

complicações de saúde, causadas pela perda de um rim anos antes, durante 

confronto com o exército israelense, quando ainda era um jovem combatente da 

resistência armada em Jenin. "Fomos a geração mais sortuda, aprendendo com 

Juliano diretamente", afirma Ahmad.  

Além de integrar as produções da companhia – naquele momento, substituía o 

então aluno Osama Al-Azzeh, da terceira turma, na peça Images from the life of 

Ghassan Kanafani (Imagens da vida de Ghassan Kanafani) –, Ahmad é o instrutor 

responsável pelos cursos livres de teatro a crianças e adolescentes. Integrante da 

equipe fixa, chega sempre ao teatro em sua bicicleta – aliás, um dos poucos ciclistas 

que vi em Jenin –, e vez ou outra não consegue escapar do assédio de 

adolescentes que o reconhecem do filme O Ídolo. Durante nossa conversa, chamou-

me a atenção sua desenvoltura ao discorrer sobre Commedia dell'Arte, sua grande 

paixão, e aqueles que considera mestres – Jacques Lecoq, Donato Sartori e Dario 

Fo –, além de comentar, divertido, suas divergências com a diretora holandesa 

Katrien van Beurden, fundadora do Teatro Hotel Courage, sua "iniciadora" no 

gênero. 

Faisal, por sua vez, havia pedido demissão de seu posto no Teatro da 

Liberdade alguns meses antes. Queria lançar a outros voos artísticos e, 

principalmente, desvincular-se do que chama "cultura das ONGs": 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Segundo Ahmad, Mariam Abu Khaled está na Alemanha; Batoul Taleb e Rami Hwael, na Austrália; 
Mo'men Sweitat na Inglaterra e Eyad Hurani na Síria. 
37 A trajetória de Rabe'a foi contada no documentário The Journey of a Freedom Fighter (Jornada de 
um Combatente da Liberdade, 2014), dirigido por Mohammed Moawia, coordenador de multimídia do 
Teatro da Liberdade. Membro da resistência armada em Jenin, Rabe'a Turkman perdeu a irmã e 
muitos amigos durante os confrontos com as FDI. Também foi ferido e precisou tirar um rim. Depois 
da Segunda Intifada, foi anistiado graças a acordos entre a Autoridade Palestina e Israel. A convite de 
Juliano, aos 23 anos, iniciou o curso de teatro e graduou-se em 2011, tendo participado de várias 
produções e turnês. 
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Tudo aqui na Palestina depende de fundos. [...] Mas, e se não 
conseguimos tal fundo? O que fazemos? Seguiremos com a 
produção? [...] Realmente me dói quando escuto grupos de atores 
dizendo que não farão a produção tal porque o fundo não veio, o 
projeto não foi aceito... Essa cultura dos fundos cresceu tanto na 
cultura palestina! Isso me encorajou a tentar outra coisa, como 
Faisal, como palestino, do campo de refugiados de Jenin, vamos ver. 
[...] O Teatro da Liberdade, como qualquer outro teatro daqui, é 
conectado ao sistema de fundos. Nosso dever agora, como artistas 
palestinos, é tentar – ao menos tentar! – produzir algo com menos 
fundos. Não necessitamos fazer coisas grandes. Você pode 
perguntar a qualquer grupo em Belém, Ramallah ou Hebron, se não 
tiver fundo, cancelam tudo. Então, você passa a estar no lugar em 
que aceita tudo não porque quer fazer arte ou mudar a sociedade, 
mas porque quer pagar os salários e fazer algum trabalho, mas não 
aquele que desejava e que você abandonou... em razão dos fundos.  
 

A primazia dos fundos disponíveis sobre os projetos artísticos autônomos, de 

fato, é uma questão essencial que se coloca para os teatros palestinos atualmente. 

Alguns dos dilemas que o Teatro da Liberdade enfrentava no período em que o 

visitei, como mencionado anteriormente, estavam relacionados ao foco dos recursos 

e às contrapartidas necessárias. Isso será discutido com mais profundidade um 

pouco mais adiante, no tópico 3.6. 

Ahmad e Faisal são referências importantes para os atores e atrizes recém-

graduados, exemplos de jovens artistas que conquistaram espaço e reconhecimento 

local e internacional. Outra figura de referência é Ahmed Tobasi, ator e instrutor 

freelancer, que tive a oportunidade de conhecer em 2008 (mas que, em 2016, 

estava na Noruega nas semanas em que passei em Jenin). Tobasi nasceu no 

campo de refugiados e participou dos confrontos com o exército israelense durante a 

invasão israelense em 2002. Foi detido – estava com 18 anos – e permaneceu preso 

por quatro anos, sendo liberado em 2006. Juliano Mer-Khamis convidou-o, então, a 

frequentar o Teatro da Liberdade. Dois anos mais tarde, decidiu estudar Artes 

Cênicas na Noruega, país ao qual posteriormente pediu asilo (e obteve a cidadania). 

Lá permaneceu até 2013, quando voltou a Jenin e passou a colaborar com o teatro, 

sem deixar, porém, de participar de projetos artísticos em outros lugares do mundo.  

Trabalhando atualmente como assistente de Micaela e Nabil, está Alaa 

Shehada, ator da segunda geração do Teatro da Liberdade e único de sua turma a 

se interessar também pela função de instrutor.  Diferentemente de Ahmad, Faisal e 

Tobasi, Alaa não nasceu no campo de refugiados; vem de um vilarejo próximo a 
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Jenin. Contudo, à semelhança dos demais, também enfrentou a desconfiança e a 

oposição iniciais da família e dos amigos quando decidiu cursar teatro – que ele não  

sabia exatamente o que era, embora se sentisse atraído por imitar os personagens 

que via na TV e imaginar, para eles, pensamentos e sentimentos diversos. "Era a 

ideia que eu tinha sobre atuar, isso estava crescendo dentro de mim. Mas não 

compartilhei com ninguém", comenta38. "Observava meus amigos, interessados em 

atividades nas quais eu não estava. Por que estou sozinho? Por que não estou com 

eles, fazendo as mesmas coisas? O conflito começou." 

Enquanto pesquisava "secretamente" possíveis cursos de teatro, seus pais 

preparavam-se para mandá-lo à universidade a fim de estudar Tecnologia da 

Informação. Alaa visitou a Universidade An-Najah, em Nablus, e encontrou lá um 

centro de teatro – não se tratava de uma disciplina ou curso específico, mas um 

espaço em que os estudantes interessados poderiam desenvolver atividades  

teatrais amadoras. "Pensei em fazer qualquer coisa na universidade só para 

aproveitar aquele centro e lidar com a pressão da família", conta ele. "Estudei 

tecnologia da informação por alguns meses, mas não era meu lugar, não fazia 

sentido. Parecia que precisava apenas decorar algo, fazer o exame, passar, 

diplomar e encontrar um emprego." 

A convite de um amigo, assistiu à Alice no País das Maravilhas no Teatro da 

Liberdade. "Era dezembro de 2010. No dia seguinte à performance, voltei aqui para 

me inscrever no curso", diz ele. Em janeiro do ano seguinte, fez as duas semanas de 

audição e confirmou que era aquilo que desejava fazer. Paralelamente, continuava a 

frequentar a universidade, pois não havia ainda contado a seus pais. Naquele meio-

tempo, Juliano Mer-Khamis foi assassinado – "um grande choque". No mês de julho, 

ainda de 2011, os estudantes do Teatro da Liberdade viajariam à França para 

apresentar Shu Kman? (O que mais?). Alaa preparou todos os documentos 

necessários e, apenas uma semana antes da viagem, avisou a família, que ficou 

preocupada tanto com o futuro profissional do rapaz quanto com as "más ideias do 

Ocidente". Assim mesmo, Alaa viajou com os demais para uma turnê de vinte e 

cinco dias em Paris, sua primeira experiência internacional. E, quando completou um 

ano de Teatro da Liberdade, finalmente abandonou o curso universitário.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Entrevista concedida à pesquisadora em 25/10/2016. 
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A segunda produção da qual participou foi The Caretaker (O Zelador), uma 

peça de Harold Pinter, na qual interpretou Aston, um personagem lacônico e 

perturbado em razão das sequelas deixadas por torturas sofridas no passado, 

quando esteve envolvido em política. Vivia com seu irmão Mick e, certo dia, trouxe 

um estranho para casa. Numa passagem da peça, Aston tinha um longo monólogo 

em que contava sua história. "Um dia, eu estava praticando a cena no meu quarto e 

meu pai bateu na porta, pedindo que eu fosse ver minha mãe, que parecia doente", 

relembra. "Ela me disse que sabia que algo estranho havia acontecido comigo: 

prisão, tortura etc. Por isso, meu comportamento andava esquisito. Ela falou que me 

havia ouvido conversar com alguém ao telefone sobre isso." Não bastou Alaa 

explicar que ensaiava um monólogo para o teatro. As alusões a perseguições 

políticas praticadas contra opositores faziam tanto sentido no contexto palestino que 

a mãe só acreditou que era ficção depois de ter assistido ao espetáculo.  

Também no depoimento de Alaa está presente a ideia do teatro como espaço 

propício para corporificar histórias que, por algum motivo, não são contadas (ou não 

podem ser contadas) abertamente, em outros ambientes. 
 
Agora estou com vontade de mostrar a realidade, contar outras 
histórias, histórias de pessoas que não podem contar a sua própria. 
Tive a chance de revelar minha história no palco. Mas há muita gente 
com histórias sensíveis e fortes e não podem contá-las por causa da 
opressão e da depressão. E aqui vem minha responsabilidade como 
artista: como posso contar realmente as histórias deles de um modo 
artístico? No terceiro ano, meu projeto de graduação foi sobre 
direitos humanos: uma mulher que conheço39, de 35 anos, cuja 
história ouvi e que me deixou tocado, mas ela não pode contar a 
ninguém e até acha normal. Aqui, o papel da mulher é muito baixo. 
[...] Então, foi uma peça de quinze minutos sobre algo que acontece 
de muito ruim àquela mulher misturado a questões religiosas. Ela 
deve agir assim, ela deve fazer aquilo. Fui realmente mordaz e duro 
com esse ponto religioso; enquanto o público entrava, tocava Allahu 
Akbar, a música islâmica que convida à prece. A música acaba, a 
personagem começa a falar sobre o Islã, como as pessoas chamam 
a qualquer coisa de Islã, como seu marido usa a má imagem do Islã 
para justificar seu comportamento ruim com ela, sentir-se poderoso. 
Constata que ela é apenas uma máquina de sexo para ele, não mais 
que isso. Esse era o ponto: ela tinha que lavar, limpar, o que quer 
que seja, mas sempre estar pronta para o proveito de seu marido. 
Tudo porque ele é homem, e isso é o que significa ser homem em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Segundo Alaa, essa mulher casou-se aos 27 anos – idade considerada já um pouco avançada para 
a cultura local. Qualquer homem que fosse pedir a mão dela em casamento teria a aceitação de seus 
pais, já que seria uma vergonha à família se ela não se casasse. Por isso, de um modo ou de outro, 
ela foi obrigada a aceitar o marido. 
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nossa cultura. Essa personagem representa muitas outras histórias... 
Depois da performance, uma garota de 21 anos, que sabemos que 
não é casada, me procurou, chorando, me abraçou e me contou que 
havia sido casada e que a situação que mostrei tinha acontecido com 
ela diariamente. Por isso, ela se divorciou. A depressão, o controle, o 
poder do homem. Me agradeceu muito por ter revelado aquela 
história. [...] Essa é nossa realidade. Por que escondemos? Temos 
vergonha de nós mesmos? Como artista, se trago assuntos como 
sexualidade ou questões religiosas no momento certo e na atmosfera 
certa, permito que a audiência compreenda todo o sofrimento 
envolvido. 
 

Alaa não só escreveu e dirigiu Khawla, como interpretou a protagonista – sem 

tirar a barba que costuma usar (intencionalmente, diz ele, a fim de criar contradição). 

Na peça, diariamente Khawla ouve um programa de rádio para o qual as pessoas 

ligam a fim de falar sobre seus problemas. Um dia, a moça escuta o relato de uma 

outra mulher que a faz refletir sobre seu cotidiano miserável e as humilhações que 

sofre. Khawla decide, então, ligar para a rádio e desabafar. De acordo com Alaa, o 

solo teve bastante êxito com o público. Tanto que vez ou outra ele volta a apresentá-

lo, como ocorreu no Dia das Mulheres de 2017, durante os eventos realizados no 

Teatro da Liberdade. 

Como Faisal, Alaa também trabalha como palhaço, com os Red Noses 

Clowndoctors, nos hospitais de Jenin. Tive a oportunidade de acompanhá-lo durante 

uma de suas visitas, e seus carisma e verve cômica me chamaram a atenção. 

Recentemente Alaa e Faisal formaram uma dupla de clowns batizada de Palestinian 

Laughter Liberation (Libertação da Risada Palestina) e estrearam a comédia 

experimental Bukra el' Ard (Amanhã é o Show), sob direção de Micaela Miranda. 

 
3.5 A responsabilidade de ser artista 

Situado no centro da cidade de Jenin, o café Delicate é o ponto de encontro 

não só dos estudantes da escola do Teatro da Liberdade, mas da juventude local. 

Aos sábados, principalmente, é difícil encontrar lugar. Amir e Ihab, em especial, 

passavam por lá quase diariamente para tomar um espresso ou um capuccino. Ao 

contrário de outros cafés tipicamente árabes, o Delicate tem um estilo mais europeu, 

com uma oferta de bebidas quentes à moda "ocidental", delicados biscoitos doces 

ou salgados, bolos e sorvetes. Para os estudantes, trata-se de um ambiente mais 

tranquilo e menos inquisidor, em comparação aos lugares mais tradicionais, nos 
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quais todos ficam de olho em todos. Muitas vezes eu os acompanhei ao local em 

seus passeios vespertinos e ali tivemos muitas de nossas conversas. 

Um breve perfil dos alunos: 

 

Amir Abu Alrob, 19 anos40, de Qabatiyah, nos arredores de Jenin: o caçula da 

turma. Ainda não havia terminado o ensino médio quando buscou o Teatro da 

Liberdade, em razão tanto de seu prazer em inventar para si personagens, usando 

roupas e adereços das irmãs, quanto de seu desencanto com a escola. Participou 

da peça Lost Land (Terra Perdida) em 2013 e, no ano seguinte, aos 16 anos, 

ingressou na Escola de Teatro. Quer estudar Figurino e decidiu que, tão logo 

concluísse os exames para cumprir os requisitos escolares, após a formatura no 

teatro, iria mudar-se para Lisboa, cidade que o encantou durante a turnê que o 

grupo fez em Portugal em 2016. Entre maio e junho de 2017, Amir conduzia uma 

campanha virtual a fim de arrecadar fundos para sua passagem aérea e despesas 

iniciais. 

Ihab Talahmeh, 24 anos, de Dura, cidade próxima a Al-Khalil: abandonou a 

escola no ensino médio para trabalhar com computadores a fim de ajudar a renda 

familiar no período em que o pai esteve detido numa prisão palestina. Afirma que a 

experiência no Teatro da Liberdade lhe propiciou conhecimento de si mesmo e 

consciência política. Depois da graduação, fazia planos de estudar interpretação 

para cinema em Londres, Inglaterra, mas considerava também a possibilidade de 

aceitar o convite de trabalhar com marionetes ao lado de artistas da Índia, que 

conheceu durante a turnê de três meses da trupe palestina naquele país. 

Osama Al-Azzeh, 26 anos, do campo de refugiados Al-Azzeh41, em Belém: 

órfão tanto de pai quanto de mãe, aos 17 anos foi preso pelo exército israelense, 

acusado de envolvimento político, e passou algumas semanas detido. Cursou Teatro 

no departamento de Belas Artes na Universidade de Belém, financiado pelas 

próprias economias após três anos de trabalho, e buscou o Teatro da Liberdade 

para ter um treinamento prático como ator. No início de 2017, foi aprovado no 

programa de mestrado em Teatro Aplicado em uma universidade britânica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Idade no momento da escrita desta dissertação (junho de 2017). 
41 O nome do campo também é grafado como Al-Azza, e leva o sobrenome de uma numerosa família 
de refugiados palestinos expulsa de seu vilarejo original e obrigada a instalar-se ali em 1948. 
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Ranin Odeh, 24 anos, de Jenin: quando ainda estava na escola, aos 14 anos, 

fez diversas oficinas de filmagem no Cinema Jenin42. Naquele período, participou 

pela primeira vez de uma peça amadora. Uma colaboradora do Teatro da Liberdade, 

depois de assistir à obra, convidou-a a integrar a produção Alice in the Wonderland 

(Alice no País das Maravilhas), em 2011. Durante uma semana, Ranin tomou parte 

das oficinas de preparação do elenco, até um primo vê-la por lá e telefonar para a 

mãe dela dizendo que a jovem estava "num lugar muito ruim". Permaneceu afastada 

do teatro durante um tempo. Estudou Administração na faculdade paralelamente ao 

Curso de Interpretação, Criação Coletiva e Resistência Cultural e sonha em dedicar-

se à produção executiva. 

Samah Mahmoud, 22 anos, de Jenin: a princípio, precisou enfrentar a 

resistência da família, que julgava o teatro um espaço inadequado para uma mulher. 

Também atuou em Lost Land antes de ingressar na escola. De poucas palavras e 

bastante reservada, Samah afirma que não gosta de relembrar os comentários que 

ela e os pais escutavam43 quando começou a participar do Teatro da Liberdade. 

Pensa em estudar, no futuro, dança ou teatro físico em Berlim, Alemanha. 

 Embora diferentes entre si e com perspectivas igualmente diversas, os jovens, 

em seus depoimentos, coincidem ao afirmar o papel fundamental das histórias – 

pessoais, comunitárias, coletivas – para a resistência cultural e o apreço pela técnica 

do Playback Theater. Também concordam com o aprendizado adquirido com as 

turnês internacionais – oportunidades de desbravar universos desconhecidos, 

mundos além daquele moldado pelas tradições locais – e, especialmente, com a 

vivência do Ônibus da Liberdade, que lhes permitiu conhecer comunidades de 

vilarejos não usualmente visitados pelos próprios palestinos. Ihab, por exemplo, 

comentou que, embora tenha nascido em Dura, jamais ouvira falar em Atuwani e 

nas aldeias das colinas ao sul de Al-Khalil, lugares alcançados pelo ônibus e 

situados na região de sua cidade de origem que são constantemente atacados por 

colonos israelenses de assentamentos próximos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Construído na década de 1960, o Cinema Jenin era famoso por sua grande sala de projeção. 
Fechou no início da primeira Intifada em 1987 e só voltou a reabrir em 2010, abrigando exibições, 
oficinas e eventos culturais. Contudo, no fim de 2016, voltou a ser fechado e, desta vez, 
definitivamente: suas instalações seriam demolidas para a construção de um centro de lojas. 
43 Micaela Miranda comentou a respeito: "A mãe da Samah dizia que, no início, as pessoas vinham 
ter com ela para perguntar o que a filha estava a fazer ali – rapazes e raparigas, todos juntos –, ao 
que ela respondia: está a representar a Palestina e todas as peças são políticas..." De todos os 
alunos, Samah foi a única que não quis dar entrevista à pesquisadora e que pouco partilhou 
conversas fora do âmbito do teatro. 
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Contudo, o que mais me chamou a atenção, tanto no discurso dos então 

estudantes quanto em seu comportamento, foi a reiteração da descoberta e da 

experiência da liberdade por meio do teatro (e graças a ele). Amir44 e Ranin foram os 

mais enfáticos em contrapor as sensações de medo e receio, tão presentes antes da 

vivência no Teatro da Liberdade, à gradual conquista de uma confiança neles 

mesmos. Ambos lidam com um sentimento de inadequação diante da sociedade por 

se reconhecerem homossexuais, embora não possam, de modo algum, assumir tal 

fato publicamente sob a ameaça de serem rechaçados ou até punidos45. O 

autorreconhecimento tampouco é tranquilo; está envolto em dúvidas, impasses e 

dilemas, já que nada se fala a respeito dentro ou fora de casa. Amir não esconde 

seus gestos afeminados, e Ranin usa os cabelos curtos, veste sempre calças 

compridas e fuma, mesmo em ambientes públicos (comportamento pouco usual 

para uma garota local). 

No processo que resultou na peça Enemy (Inimigo), essas questões vieram à 

tona durante um exercício proposto por Micaela e Nabil em que cada aluno foi 

convidado a narrar uma história que o tinha afetado profundamente. Para Ranin, 

esse desafio foi marcante:  

 
Contei minha história pessoal e o que mais me machuca. Então, 
Micaela e Nabil disseram que criaríamos uma peça com base 
naquelas histórias e que cada um interpretaria a sua. Seria muito 
difícil partilhar minha história com todos assim. Depois que 
escolhemos o tema, conectamos com a situação da Palestina, e a 
peça foi chamada Inimigo46. Trabalhamos muito nessa performance e 
apresentamos às pessoas. Foi a primeira vez em que usei vestido na 
vida e passei maquiagem. Essa peça virou minha cabeça de ponta-
cabeça, descobri um outro lado de Ranin, me senti mais livre, me 
descobri. Dali em diante, meu olhar para as coisas, para Jenin, para 
o campo [de refugiados], para a sociedade, e todos os meus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Amir foi abusado na infância por um primo, mas este fato também é tabu, embora não seja 
incomum. A "vergonha" acaba sendo atribuída à vítima e não ao agressor. Ele contou também que 
suas duas irmãs casaram-se antes dos 18 anos. Na época de nossa conversa (29/10/2016), a mais 
velha tinha 27 anos e quatro filhos. A mais nova, com 18 e um filho de um ano e meio, havia voltado 
para casa por desentendimentos com o marido, dez anos mais velho. "Ela ainda brincava com suas 
Barbies quando casou", disse ele. 
45 Embora a homossexualidade seja um tabu na sociedade palestina, não há, no entanto, leis que 
punam o ato homossexual. Ou seja, a questão se encontra na esfera da tradição e da religião – e não 
no âmbito legal ou do Estado. Para outras informações, ver: https://electronicintifada.net/blogs/ali-
abunimah/ap-corrects-story-falsely-claiming-homosexuality-illegal-palestinians (Acessado em 
03/06/2017). 
46 Em sua cena, Ranin aparece como Medusa questionando Atena sobre a decisão de transformá-la 
– a ela, Medusa – num monstro e assim puni-la por ser quem é.  
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pensamentos foram transformados. Meu caráter mudou, passei a 
confiar em mim.47  

 

O Teatro da Liberdade torna-se, então, um ambiente seguro e acolhedor para a 

autodescoberta e a auto-afirmação dos jovens, que não encontram outros espaços 

de diálogo e escuta, mesmo na família48. O último dos workshops internacionais 

oferecidos durante o curso foi justamente sobre norma e gênero, com os suecos Liv 

Elf Karlen, dramaturga, e Peter Melin, ator e especialista em voz da Universidade de 

Gotemburgo, durante três dias de novembro de 2016. Além dos alunos, Micaela, 

Nabil e Alaa também participaram. Por meio de exercícios práticos, Liv chamou a 

atenção para as normas sociais que aparecem no corpo dos atores, na construção 

dos personagens e no jeito de interpretar. "No palco, tendemos a reforçar aspectos 

de gênero", disse Liv. "Proponho técnicas que tragam à tona nossas percepções e 

impressões inconscientes. O modo com que apresentamos nosso corpo no palco 

sempre conta histórias de gênero." 

Oficinas como essa propiciam novos jeitos de pensar e de agir. E, de certo 

modo, essa nova forma de encarar a si mesmo e o entorno acaba se refletindo 

gradativamente nas atitudes dos alunos fora do teatro. Durante minha estada no 

campo de refugiados de Jenin, notei a dificuldade de alguns integrantes do conselho 

diretor em lidar com uma certa liberdade que não só é concedida aos jovens no 

contexto do Teatro da Liberdade, por meio do projeto idealizado por Micaela e Nabil 

Al-Raee (dando prosseguimento à iniciativa de Juliano Mer-Khamis), mas também 

pela vivência teatral em si mesma. O teatro aciona elementos internos que tornam 

os jovens mais críticos, confiantes e autônomos. Além disso, no exterior, durante as 

turnês, eles entram em contato com outros estilos de vida e parece inevitável que se 

sintam atraídos por aquilo que é proibido na cultura palestina – nessas viagens, 

alguns descobriram o sexo e provaram álcool e maconha pela primeira vez, por 

exemplo. Não há, na sociedade palestina, uma educação para a liberdade; a 

liberdade, embora ansiada, é costumeiramente tomada como ameaça e associada a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Entrevista concedida à pesquisadora em 17/11/2016. 
48 Em razão de seu comportamento, Amir havia sido agredido por um de seus irmãos mais velhos 
com uma faca. Ambos romperam relações depois. Segundo Micaela Miranda, seu monólogo em 
Inimigo foi uma adaptação do monólogo do personagem Shylock diante do tribunal, em O Mercador 
de Veneza, de William Shakespeare, em que ele diz que igualmente tem direito a ser humano e ter 
sua dignidade considerada.  
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valores perigosos, que desafiam ditames religiosos, ou a influências alheias, que 

podem enfraquecer ou minar a identidade palestina. 

A experiência artística passa, de alguma maneira, pelo questionamento de 

certos padrões e pela investigação de outros modos de estar no mundo. Obviamente 

os estudantes, ao querer provar novas possibilidades, testam os limites impostos e 

buscam novos, às vezes de modo pouco consequente. Alguns membros do 

conselho diretor puseram em dúvida o propósito da Escola de Teatro por conta 

disso, como relata Micaela Miranda: 

 
Nosso teatro é uma comunidade mista. Temos pessoas que são 
Fatah, outras, Hamas; temos pessoas que são muçulmanas, outras 
que são ateístas, temos pessoas judias e outras católicas... Portanto, 
muitas vezes, quando entramos em discussão, surge um conflito 
entre um pensamento mais liberal e um mais conservador. Na época 
em que fiquei em Portugal para preparar a produção da turnê e os 
alunos estiveram cá a trabalhar em [Imagens da vida de Ghassan] 
Kanafani, houve uma série de atitudes49 dos alunos que as pessoas 
mais conservadoras começaram a apontar o dedo e a generalizar: 
'todos os alunos dessa escola...', 'não há resultados nessa escola...' 
Então, eu e Nabil apresentamos nossa demissão ao teatro. É um ato 
político, uma estratégia para as pessoas perceberem que este é um 
teatro para artistas. Na opinião de alguns, passamos a ser um grupo 
sem moral. E, numa das reuniões, uma das pessoas disse a respeito 
do Amir: 'Nem vamos falar em termos religiosos quão errada é sua 
existência'. Por isso, tivemos que apresentar nossa demissão: se 
vocês não querem, então vamos embora. Pode ser que precisemos 
interromper o projeto por falta de entendimento.  

 

Certo dia, comentei com a sueca Johanna Wallin, assessora de comunicação 

do Teatro da Liberdade, minhas primeiras impressões sobre os alunos. "Tenho 

vontade de levá-los todos comigo para o Brasil", brinquei. Ela respondeu: "Algumas 

pessoas do teatro ficarão chocadas com sua declaração. Como estão aborrecidas 

com o comportamento deles, não farão objeção". Segundo Johanna, numa 

sociedade com tão pouca liberdade, "se você dá o dedo, logo querem a mão inteira". 

Se tal ditado serve para caracterizar as atitudes dos alunos, acaba também por 

revelar a naturalização de um cotidiano sob liberdade rarefeita, em que as restrições 

parecem ser pouco questionadas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!"# O roubo de dinheiro do teatro por um dos ex-alunos (punido com o desligamento imediato do 
curso); a descoberta de garrafas de bebida alcoólica vazias no apartamento em que os estudantes se 
hospedavam, durante a vistoria pós-roubo; e, meses mais tarde, o relacionamento de outro aluno 
com uma voluntária estrangeira nas dependências do teatro. Esses fatos ocorreram antes de minha 
estada em Jenin; não conheci os envolvidos. 
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A situação é complexa porque, além do choque geracional e dos conflitos entre 

ideias ou comportamentos mais abertos e outros mais conservadores, existem 

concepções diversas acerca do que significa ser livre no contexto da arte. Em 

entrevista com o sueco Jonatan Stanczak, atualmente coordenador de programas, 

perguntei-lhe se não lhe parecia esperado que ocasionalmente ocorressem atritos 

com os alunos, uma vez que eles estão aprendendo a indagar-se sobre os próprios 

limites graças ao teatro, um espaço de experimentações. Ele respondeu: 
 
Estamos falando das condições de mudança, de criar um espaço 
seguro para construir confiança entre as pessoas, um espaço que 
possibilite o jogo – porque o jogo é a última coisa que temos para 
experimentar, descobrir, como num laboratório, para fazer testes 
com a própria vida e a realidade. E então, de acordo com esse ponto 
de vista, somente por meio do jogo – esse último experimento de 
descoberta e aventura – aprendemos algo. Se não for pelo jogo, o 
aprendizado é outra forma de opressão, porque é imposto a você por 
alguma autoridade, que dita o jeito que você precisa pensar. Mas, ao 
mesmo tempo, os espaços sempre são condicionados. [...] Sempre 
há um ponto de referência para o que significa ser livre. Então, se as 
pessoas chegam tendo como ponto de referência que liberdade é a 
'promiscuidade ocidental' ou uma satisfação superficial e rápida [...], 
se esse é o conceito de liberdade, as pessoas vão preencher aquele 
espaço desse modo. [...]. Achar que liberdade significa 'posso fazer 
tudo o que quiser' pelo fato de ser artista não é algo muito útil para o 
movimento de resistência cultural. Porque somos responsáveis; entre 
nós, somos uma comunidade e precisamos levar em conta a opinião 
dos outros.50  
 

 "Liberdade com responsabilidade" parece ser um consenso também entre 

Micaela e Nabil. Na manhã em que se reuniram na sede do teatro na cidade de 

Jenin, junto com Alaa Shehada, em 26 de outubro de 2016, para definir a etapa final 

do Curso de Interpretação, Criação Coletiva e Resistência Cultural, conversamos um 

pouco sobre temas mais gerais e veio à tona o tópico liberdade, quando falavam do 

aluno que se recusou a reconhecer seu erro diante do conselho, desculpar-se e 

acabou desligando-se do grupo. "Faz parte da resistência cultural ser responsável 

por suas ações. O que é ser livre senão assumir responsabilidade pelos próprios 

atos?", indagou Micaela. Afinal, os estudantes precisam respeitar algumas regras de 

conduta estabelecidas pelo teatro, o também que faz parte do aprendizado. Nabil vai 

além na reflexão: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 
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A liberdade é conquistada, não é dada51. Não acho que as pessoas 
precisam esperar que a liberdade lhes seja dada, mas sim devem 
conquistar sua liberdade. Desse modo, você não espera até que 
alguém lhe diga: agora você tem o direito de escolha, o direito de 
decisão. Liberdade significa algo e tem limites. Se você acredita que 
está lutando por sua liberdade e que ela vem de você mesmo, em 
primeiro lugar, então não precisa seguir um sistema que, na verdade, 
está oprimindo os indivíduos e dizendo a eles quando falar, quando 
parar, quando começar, o que fazer, o que comer... Para que eu seja 
livre, não preciso oprimir, matar ou destruir. 52  
 

O combatente da liberdade, como dizia Juliano Mer-Khamis, seria, então, 

aquele que se libertaria tanto da opressão que o cerca quanto do opressor dentro de 

si (cf. Paulo Freire, 1987). O artista de/da resistência, no vocabulário de Micaela e 

Nabil, seria esse combatente da liberdade que faz da cena seu espaço de existência 

e sumud, recorrendo à teatralidade a fim de contar as histórias, suas e de outrem, e 

mantê-las vivas. Assim, além da consciência da liberdade e da responsabilidade, há 

uma outra característica fundamental na pedagogia do Teatro da Liberdade, de 

acordo com Micaela: o exercício da empatia. 
 
O palco é como se fosse um treino para vida; no palco, treinamos 
valores – escuta, empatia, igualdade – e queremos que nossos 
alunos façam essa ponte para vida. Mas, ao fazer essa ponte, 
sabendo o quanto é difícil ser um ator cá, muitas vezes nossos 
atores encontram uma estratégia comum, que é cultivar esse 
pensamento exclusivista: eu sou melhor que os outros. Isso tem a 
ver com o fato de ter tanta pressão social sobre eles; eles recebem 
comentários e julgamentos o tempo todo sobre o que fazem. Nós 
não concordamos com esse exclusivismo: o papel de um artista na 
sociedade é exercitar a empatia. 
 

Naquela manhã de 26 de outubro, entre café e sanduíches de falafel, Micaela, 

Nabil e Alaa definiram as linhas gerais dos projetos de graduação da terceira turma. 

O encerramento do curso, com a apresentação das peças curtas criadas e 

montadas pelos alunos, estava previsto para 21 de dezembro daquele ano e a 

cerimônia de diplomação, para 4 de abril de 2017, data do aniversário de morte de 

Juliano. Em 8 de novembro de 2016, já tendo encerrado a série de apresentações 

do espetáculo Images from the Life of Ghassan Kanafani (Imagens da Vida de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Cabe aqui um comentário: a palavra alforria, em português, surgiu justamente do termo árabe al-
hurriya (liberdade), referindo-se à conquista da condição de indivíduo livre, à atestação da liberdade. 
52 Conversa presenciada pela pesquisadora e gravada com autorização dos participantes em 
26/10/2016. 
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Ghassan Kanafani)53, os estudantes receberam uma frase – como inspiração ou 

provocação – e instruções a fim de que desenvolvessem, ao longo de seis semanas, 

uma peça de dez a vinte minutos sobre o tema que quisessem.  

"Nosso maior interesse é perceber a identidade artística deles", afirmou 

Micaela. "Tentamos encorajá-los a trabalhar uns com os outros." Os jovens 

contaram com o apoio da equipe técnica para cenografia, som e luz e tiveram 

agendadas reuniões semanais de produção. Cada um deles devia conceber e dirigir 

sua própria obra, além de atuar nela. Se quisesse, podia convidar um ou mais 

colegas para compor o elenco. Ao final do processo, todos também deviam 

apresentar, por escrito, uma espécie de defesa e justificativa para as opções cênicas 

e narrativas feitas. 

No Relatório de Atividades de 201654, Micaela oferece uma breve avaliação 

sobre as apresentações dos alunos:  
 
A qualidade dos projetos finais dos estudantes foi encorajadora: cada 
estudante apresentou uma peça original profundamente conectada 
com suas próprias identidades artísticas. Houve histórias de 
mulheres na resistência, do fantasma de um palestino da geração da 
Nakba no encontro com seu bisneto constatando o vazio que havia 
se tornado a identidade palestina; de um homem que vende café na 
rua levantando-se para falar sobre seus sonhos e esperanças de 
estudar e tornar-se alguém num país que não é ainda um país. 
Todas as peças tinham uma base comum: uma observação crítica da 
realidade dos indivíduos, de sua sociedade e do mundo. Os 
estudantes todos demonstraram uma criatividade inspiradora e um 
domínio da comunicação teatral.  
 

Tive a oportunidade de assistir ao vídeo das apresentações (em árabe, sem 

subtítulos), gentilmente cedido pelo coordenador de multimídia, e, enquanto estive 

nos territórios ocupados palestinos, acompanhei o desenvolvimento do projeto de 

Ihab, que justamente narrava o encontro de um jovem com a figura de seu bisavô, 

enquanto chorava pela morte de um amigo mártir ao lado de seu túmulo. O senhor 

(interpretado por Amir) indicava ao rapaz (Ihab) uma espécie de tesouro – caixas 

dentro de caixas, com objetos referentes à história palestina, até a última e menor 

contendo uma simbólica chave. Graças a ela, o rapaz chegava ao código-padrão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 De 30/10 a 07/11/2016, foram realizadas sessões exclusivas da peça para escolas na sede do 
Teatro da Liberdade no campo de refugiados.  
54 Ver: https://issuu.com/freedomtheatrejenin/docs/annual_2016_website (Acessado em 06/06/2017). 
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0000, uma alusão à sua identidade original como palestino e à possibilidade de 

retomá-la (a frase-provocação de Ihab era "out of the box", ou seja, "fora da caixa"). 

 

3.6 Encruzilhada: arte ou ativismo? 
Com o encerramento de mais uma turma de estudantes da Escola de Teatro e 

depois de dez anos de existência, soa natural que uma instituição como o Teatro da 

Liberdade avalie sua trajetória e repense rumos futuros. Para o sueco Jonatan 

Stanczak, co-fundador do projeto, ex-diretor geral e atualmente coordenador de 

programas, é momento de traçar um preciso plano de ação para os próximos três 

anos em vez de planejar as atividades com base nas necessidades imediatas, como 

uma reação às demandas urgentes, como vinha acontecendo. Judeu com 

passaporte israelense, tem parentes que vivem em Tel-Aviv e uma postura 

extremamente crítica em relação à ocupação e também à Autoridade Palestina. Eu o 

conheci em 2008, meses antes que encontrasse a também sueca Johanna Wallin, 

que havia vindo à Palestina para trabalhar como voluntária numa organização 

católica. Hoje, o casal têm dois filhos pequenos que frequentam o centro de jardim 

da infância criado recentemente.  

Eloquente e objetivo, acostumado a fazer apresentações públicas a grupos de 

voluntários ou doadores, Jonatan elenca55 as quatro ocupações que se impõem aos 

palestinos e contra as quais as iniciativas do Teatro da Liberdade são voltadas (ou 

deveriam ser): a ocupação externa, perpetuada pelo Estado de Israel; a política, 

praticada pela Autoridade Palestina e pelas demais "fraturas políticas"; a econômica 

– "o sistema neoliberal instalado na Palestina, que mantém uma economia 

capitalista na qual bancos se espalham como cogumelos e a economia de crédito 

tem um papel fundamental na vida das pessoas (mais e mais palestinos têm 

empréstimo no banco), além da ajuda externa que sustenta a maior parte da 

economia palestina" –; e a interna/social, que tenta transformar todos os indivíduos 

em "vetores da opressão" e "remove de nossas mentes a capacidade de imaginar 

qualquer outra coisa fora da cultura destrutiva na qual vivemos, protegendo os 

interesses dos opressores, a 'autoridade' – entre aspas e no sentido negativo". 

Outro desafio que se apresenta, de acordo com Jonatan, é o posicionamento 

do Teatro da Liberdade – oficialmente uma organização não-governamental, sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 
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fins lucrativos e comunitária – diante da "onguização" da sociedade civil palestina. 

Na sequência do estabelecimento da Autoridade Palestina, depois dos Acordos de 

Oslo (1993-1995), o incentivo internacional à "democratização" da Palestina (ainda 

que sob a ausência de um Estado) fomentou o aparecimento de ONGs em áreas 

diversas, originalmente ligadas a movimentos de raiz. Ocuparam espaços vazios do 

espectro político, proporcionando representatividade e abertura a debates 

relevantes. Contudo, a gradual profissionalização dessas organizações e a 

"cooptação" da agenda de muitas delas tanto pela Autoridade Palestina quanto por 

doadores internacionais passaram a minar sua credibilidade aos olhos da 

população, gerando frustração e descontentamento56.  

Afirma Jonatan: 
 
Idealmente nós não necessitaríamos pedir dinheiro a nenhum 
doador. Mas dependemos de doadores. Eles têm suas próprias 
narrativas, que vêm de seus próprios departamentos exteriores ou 
das políticas de seus próprios governantes e estão já tão fechados 
em tantos níveis de requerimentos e protocolos que há pouco 
diálogo, na verdade. Eles vêm com o pacote e dizem: 'é para isso 
que damos dinheiro'. O que temos que fazer é proteger a nós 
mesmos e nossa integridade da agenda dos doadores. Não 
podemos culpá-los por nos buscarem para oferecer dinheiro; cabe a 
nós aceitar ou não aquele dinheiro. Primeiro devemos estabelecer 
nosso programa, nossos valores, nossa visão, nossa missão etc. e, 
então, ver se esse doador combina com o que queremos fazer. É 
isso o que desejo para o Teatro da Liberdade: elaborar um programa 
de três anos e ver quem quer contribuir com o que planejamos fazer. 
[...] Acontece frequentemente na Palestina que, independentemente 
de onde venha o doador, a relação se estabelece como se o doador 
estivesse contratando você para algo. [...] No final, você não está 
levando adiante seu programa: está oferecendo atividades para 
doador.57 
 

As declarações financeiras do Teatro da Liberdade são auditadas e publicadas 

nos relatórios anuais, disponíveis para consulta. Em 201658, a verba obtida totalizou 

1.926.216,00 shekels, recebidos de instituições governamentais e não-

governamentais (66%), apoiadores (24%) e outras fontes (10%). As despesas do 

ano, divididas entre projetos e atividades desenvolvidas pelo teatro, custos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Ver: Jad, Ilad. A “Ong-Anização” dos Movimentos de Mulheres Árabes. Em: Revista Feminismos, 1ª 
edição, jan–abr 2013. Disponível em: http://www.feminismos.neim.ufba.br/ (Acessado em 
06/06/2017). Hammami, Rema. NGOs: the professionalisation of politics. Em: Race Class, 1995, pp: 
37- 51. DOI: 10.1177/030639689503700206 (Acessado em 06/06/2017). 
57 Entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 
58 http://www.thefreedomtheatre.org/annual-report-2016/ (Acessado em  29/06/2017). 
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administrativos e gastos diversos com equipamentos e manutenção dos espaços, 

ficaram em 2.012.278,00 shekels. Os principais doadores do Teatro da Liberdade 

têm sido o Instituto Sueco; a Fundação de Cultura Postkod Lotteriets; a Agência 

Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional; a Agência de 

Cooperação Medico International; a Playground for Palestine; a Middle East 

Children's Alliance; a South MED; a Comissão Europeia e o Fundo Prince Claus. 

Entre os apoiadores, estão as associações Amigos do Teatro da Liberdade (The 

Freedom Theatre Friends) no Reino Unido, na França, na Suécia, nos Estados 

Unidos e em Portugal, além do Public Theater, de Nova York. O Teatro da Liberdade 

também recebe doações via PayPal e Global Giving Foundation. 

Para contrapor ou equilibrar as exigências dos doadores, Jonatan insistia na 

elaboração de um projeto a longo prazo. Porém, esse projeto comum esbarrava na 

diversidade de visões sobre o que é o Teatro da Liberdade – uma instituição que 

carrega a palavra "teatro" no nome, é importante ressaltar – e o que se quer dele 

para os próximos anos. Foi esse momento de impasse que observei durante minha 

estada de um mês no campo de refugiados de Jenin, embora ninguém, com 

exceção de Micaela, tenha me falado abertamente a respeito. 

Jonatan encara o Teatro da Liberdade como uma organização sem fins 

lucrativos, em permanente diálogo com a comunidade do campo de refugiados e 

uma atuação em três frentes: escolar (com vistas à profissionalização nas áreas de 

interpretação, criação coletiva, produção, fotografia, design etc.); comunitária 

(incluindo o jardim da infância, atividades recreativas e/ou instrutivas para depois da 

escola e oficinas teatrais para crianças e jovens); e de produção artística em nível 
profissional (peças e exibições fotográficas). 

Mustafa Sheta, secretário geral da organização, revela uma perspectiva 

parecida, embora com diferenças sutis, como pude apreender de nossa conversa59. 

Para ele, o Teatro da Liberdade é um "centro60 de aprendizado da liberdade" – com 

foco social, político e até econômico –, mas cujo coração é o teatro.  
 
Todo o nosso ideário é apresentado às pessoas por meio das peças. 
Mandamos uma mensagem por esse meio, é um meio criativo. Não 
precisamos preparar um manifesto sobre o que significa liberdade; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 
60 Houve uma reiteração nessa palavra "centro" tanto na fala de Mustafa Sheta quanto de Jonatan 
Stanczak, palavra que não aparece nos depoimentos de Micaela Miranda e Nabil Al-Raee. 
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dizemos no palco. O que é fundamental são o diálogo e os debates 
depois das peças, em que o público pode falar o que pensa. Quando 
explico sobre o Teatro da Liberdade, costumo mencionar que 
investimos nos indivíduos a fim de promover uma mudança social e 
política para um futuro mais justo e democrático. Isso é muito 
importante. Não se trata apenas de peças, cultura, arte; abordamos 
política, democracia, justiça. E todas as produções do Teatro da 
Liberdade – espetáculos e multimídia – realmente refletem sobre a 
situação da Palestina. [...] Focamos aqui na educação. O que 
ensinamos? Liberdade, libertação, como podemos ser nós mesmos... 
Nossos estudantes vêm da sociedade, da comunidade. E então 
temos as produções, como resultado da educação, que 
apresentamos à sociedade. Isso é o que chamamos de resistência 
cultural.61 
 

De algum modo, o pensamento de Mustafa também reflete sua trajetória. Ele 

foi um dos "meninos de Arna Mer-Khamis", tendo participado do projeto Care and 

Learning (Cuidado e Aprendizado), mas não no campo de refugiados e sim em um 

centro da cidade de Jenin. Formado em Jornalismo e Ciências Políticas, com 

mestrado em Resolução de Conflitos e Desenvolvimento pela Universidade Árabe- 

Americana em Jenin, trabalhou em diversos programas das Nações Unidas, 

especialmente em Ramallah. Foi – e ainda é, embora agora de modo mais discreto – 

ativista político e coordenou campanhas do BDS (Boycott, Divestment and 

Sanctions), movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra o Estado de 

Israel. Em 2014, entrou para o conselho diretivo do Teatro da Liberdade. No ano 

seguinte, foi detido pelo exército israelense sob a acusação de envolvimento político 

e passou oito meses preso. Uma experiência difícil, afirma, mas que lhe despertou 

outra visão do que poderia ser uma revolução palestina. Em 2016, quando ia à 

capital da Jordânia, Amã, para uma entrevista de solicitação de visto estadunidense, 

foi impedido de seguir viagem pela polícia israelense de fronteira. 

Mustafa revela que sua primeira imagem de Juliano Mer-Khamis não foi 

positiva. Ao contrário de Arna, cujo foco de atenção eram as crianças e, por isso, se 

tornara "querida por todos", Juliano havia chegado a Jenin falando em "atores e 

atrizes". Quando o conheceu pessoalmente e o escutou defender uma "cultura 

crítica", achou-o mais "palestino que muitos palestinos". "A cultura, para os 

palestinos, não é prioridade. É algo secundário, como um luxo", comenta. Já à frente 

do Teatro da Liberdade, desde junho de 2016, tem ouvido críticas ao "desserviço" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 
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que a instituição presta à comunidade, ao misturar garotas e garotos e desobrigar as 

meninas a usar o hijab. "Convido essas pessoas para conhecer o teatro e nossas 

funcionárias, todas palestinas e adeptas do hijab", diz. 

Tanto Mustafa quanto Jonatan apostam em iniciativas teatrais que lidem com 

histórias pessoais e sejam apresentadas nas próprias comunidades bem mais que 

em produções que ocorram no palco do Teatro da Liberdade, no campo de 

refugiados. "Precisamos levar o teatro para a rua", afirma Mustafa. "E relacioná-lo 

com as prioridades da vida dos palestinos – o que está acontecendo efetivamente 

com as mulheres, com a juventude... As pessoas sentirão, então, que aquilo lhes é 

familiar." Para Jonatan, o jeito de fazer teatro deve ser coerente com os propósitos 

que se defende: 
 
Somos mais bem-sucedidos quando levamos arte às pessoas mais 
do que ao trazermos as pessoas ao teatro; quando apresentamos 
Return to Palestine (Retorno à Palestina) nas comunidades, quando 
os artistas se relacionam com as histórias locais. Acredito que isso é 
mais poderoso, conseguimos resultados melhores que tentar criar 
um palco com cenário etc. Não estou falando que um deve acontecer 
sem o outro, mas que devemos considerar aqueles quatro fatores de 
ocupação quando fazemos arte. Estamos identificando os pontos de 
injustiça? Que relevância tem essa injustiça no contexto particular do 
grupo ao qual vamos nos apresentar? Ouvimos os oprimidos quando 
fazemos a peça? Ou nos tornamos uma 'autoridade' e vamos dizer 
às pessoas, como no teatro político tradicional, em tom de crítica: 
vocês estão errados e nós, certos? 
 

Existe, portanto, uma associação direta entre arte e ativismo, uma expectativa 

de que o teatro funcione como uma intervenção social e política e ocupe, talvez, as 

lacunas que os movimentos sociais não conseguem atualmente preencher. É 

interessante notar a oposição feita por Mustafa e Jonatan entre o "fora" – as ruas, as 

comunidades, os espaços públicos – e o "dentro" – o palco (no campo de refugiados 

de Jenin); e entre o espetáculo que comunica (o das histórias) e o que apenas 

entretém (o dos figurinos, cenários). A ética suplanta a estética; o caráter artístico do 

teatro, de acordo com tal concepção, vem em segundo plano. Mustafa diz que o 

mais importante é o despertar da consciência e a possibilidade de reunir pessoas e 

debater sobre os problemas da sociedade, além de reforçar a identidade, isto é, a 

ligação do indivíduo com a terra. Na ausência de espaços onde se possa dialogar 

sobre temas espinhosos da sociedade palestina, o teatro que vai às comunidades 

cria esses canais de comunicação; e os atores, quando encarnam e corporificam os 
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relatos da comunidade, desafiam o imperativo destrutivo da ocupação israelense ao 

dar fôlego a narrativas, memórias e imagens de um povo condenado ao apagamento 

(simbólico ou concreto).  

No entanto, o atrito que ocorre entre o projeto defendido, de certo modo, por 

Mustafa e Jonatan e aquele de Micaela Miranda e Nabil Al-Raee parece estar 

justamente na relação entre ativismo e teatro: na visão dos primeiros, a escola deve 

formar, sobretudo, ativistas, que podem ser artistas, pedagogos, assistentes sociais, 

líderes políticos ou comunitários62 etc.; para os segundos, a escola deve formar 

artistas conscientes, responsáveis e empáticos, cujo grau de ativismo dependerá 

das opções e condições pessoais. 

Sobre o embate entre as diferentes visões, Micaela comenta: 
 
Costumo dizer aos meus alunos: aprendemos da diferença. O teatro 
vive do conflito, sem conflito central não há drama – um objetivo e 
obstáculos para alcançar esse objetivo. Quando cá cheguei à 
Palestina, uma das primeiras coisas que escrevi no meu diário foi: 
realmente sabe mais da liberdade quem não a tem. [...] Estamos 
num momento difícil no teatro, especialmente eu e Nabil, a ter uma 
crise se ficamos ou não, como pode ser. Nos sentimos empurrados 
num canto, porque há um grande conflito, que tem precisamente a 
ver com essas diferenças de visão de mundo, diferenças de 
experiências, de crenças, de percepção da realidade, de 
entendimento de palavras como 'liberdade'. [...] Muitas das coisas 
que foram construídas no Teatro da Liberdade tiveram a ver com 
essa fricção ou conflito, que é de fato um diálogo comunitário, tudo 
isso com o objetivo de fazer teatro. Entretanto, ao longo dos anos, 
em muitos momentos veio essa questão: mas aqui não é Centro 
Social Liberdade ou Centro Comunitário Liberdade! Às vezes, temos 
a sensação de que não é um teatro.63 
 

Em março de 2017, Nabil deixou a posição de diretor artístico do Teatro da 

Liberdade, na qual se encontrava desde 2012, e tornou-se artista associado – o 

mesmo ocorreu com Micaela, que estava à frente da Escola de Teatro. No entanto, 

entre 2 e 8 abril desse mesmo ano, no contexto da celebração do 11º aniversário do 

Teatro da Liberdade, o casal ofereceu uma oficina internacional para "ativistas do 

teatro", como anunciou a postagem do site do Teatro da Liberdade64, na qual 

apresentaram a prática e a teoria da pedagogia desenvolvida por eles ao longo dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Exemplos dados por Jonatan em entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 
63 Entrevista concedida à pesquisadora em 08/11/2016. 
64 Ver: http://www.thefreedomtheatre.org/productions-productions/the-freedom-theatre-international-
theatre-workshop/ (Acessado em 07/06/2016). 
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anos: um trabalho com o corpo e o espaço sobre as histórias pessoais de cada 

participante. O mito grego da Medusa serviu como ponto de partida. Além das 

improvisações e da criação cênica, os participantes assistiram a palestras sobre o 

Teatro da Liberdade, responsabilidade artística e "pedagogias da resistência no 

ensino da performance". 

 A realização dessa oficina, ainda que os rumos da escola e do próprio Teatro 

da Liberdade possam ser diferentes a partir de agora, representa a consolidação de 

um projeto artístico, pedagógico e político herdado de Juliano Mer-Khamis e 

construído empiricamente por Micaela e Nabil. Eles batizaram seu método de 

"pedagogias da resistência"; eu, como pesquisadora e brasileira, prefiro chamá-lo de 

pedagogias da liberdade. Se, no contexto palestino, existir é resistir, a experiência 

da liberdade talvez seja uma das formas mais potentes de manter-se vivo, ou seja, 

resistindo a todas as ocupações. 
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Figura 8 – Vilarejo beduíno palestino Um Al-Kheir, nas colinas ao sul de Al-Khalil, 

cujas casas e tendas haviam sido recentemente destruídas pelo exército israelense. 

Do outro lado da cerca, ao fundo, o assentamento judeu ilegal Karmel. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016. 
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4. MEMÓRIA, CORPO E DISSENSO 

 

 
"Estamos provavelmente entre os povos mais discutidos,  

embora mais deturpados, no mundo. Somos constantemente dissecados 
por 'especialistas' estrangeiros. As pessoas não têm problema em 

reivindicar agência para falar em nosso nome."  
Emily Jacir, artista visual palestina1 

 
 

 

Deixei o campo de refugiados de Jenin no início da tarde de uma segunda-feira 

ensolarada. Nas semanas seguintes, visitei outros teatros em outras cidades 

palestinas a fim de compreender o Teatro da Liberdade na perspectiva da cena 

artística local. Priorizei aqueles fundados e geridos por palestinos. Acompanhei 

atividades do Ashtar Produção e Treinamento de Teatro em Ramallah e também no 

Vale do Jordão, com destaque ao trabalho que desenvolvem no vilarejo de Al-Jiftlik2, 

tanto na escola secundária mista3, por meio de jogos teatrais, quanto com a própria 

comunidade, reunindo os líderes comunitários e os professores para momentos de 

partilhas de histórias e expressão criativa. A metodologia do Teatro do Oprimido, de 

Augusto Boal, está bastante presente nos jogos usados durante as oficinas 

conduzidas pelo casal de artistas Iman Aoun e Edward Muallem4, fundadores do 

Teatro Ashtar, e pelos demais instrutores que lá trabalham. 

As técnicas de Boal e suas variantes também guiam o trabalho desenvolvido 

pelo Teatro do Sim, fundado pelos atores Ihab Zahdeh, Mohammed Titi e Raed Al-

Shyoukhi5, nos workshops oferecidos em sua sede em Al-Khalil e nas atividades 

conduzidas com crianças e adolescentes em comunidades da região, como o campo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver: Bittar, Doris. Crossing Boundaries. Em: Canvas Magazine, 2009. 
https://www.dorisbittar.com/DB-Writings/DB-20-Writing.pdf 
2 O vilarejo sofre constantemente a demolição de casas perpetrada pelo exército israelense. Afinal, a 
maior parte de suas terras, depois dos Acordos de Oslo (1993-1995), foi designada como Área C – de 
controle administrativo e militar israelense – e tem servido para a instalação de novos assentamentos 
judeus. Além disso, trata-se de uma zona fértil e servida por fontes hídricas, todas agora sob controle 
do Estado de Israel. 
3 O sistema educacional palestino separa meninas e meninos geralmente depois do 4º ano do ensino 
fundamental, havendo inclusive escolas exclusivas. Porém, nos vilarejos, dado o pequeno número de 
alunos para manter duas escolas, garotas e garotos estudam juntos, embora em classes separadas. 
4 Ver tópico 1.3, sobre The Gaza Mono-Logues. 
5 Os três foram da primeira turma da Theatre Day Production (TDP), tendo sido instrutores de Nabil 
Al-Raee. Raed explicou por que Teatro do Sim: ouviam sempre dos líderes da comunidade 'não' para 
o teatro, 'não' para a dança, 'não' para as artes. Ele e os colegas, então, decidiram dizer 'sim'. 
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de refugiados Al-Fawwar, nas imediações da cidade, e grupos de beduínos em 

áreas mais afastadas, ameaçadas pela expansão dos assentamentos israelenses. 

Tanto o Ashtar quanto o Sim produzem espetáculos para o público em geral, mas 

também atuam intensamente nas escolas locais, num trabalho continuado que 

combina jogos teatrais e montagens com os alunos. Os cursos que oferecem, vale 

ressaltar, são voltados para a formação de instrutores teatrais e não de artistas 

profissionais. 

Em Beit Jala, cidade praticamente unida a Belém, visitei o Teatro Al-Harah, 

fundado por um grupo de artistas em 2005, e o Teatro Inad, fundado pelo ator Khalid 

Massour, também graduado pelo Theatre Day Production. O Al-Harah produz 

montagens infantis e adultas, promove oficinas para meninas e meninos, oferece 

cursos profissionalizantes em figurino, luz, som, cenografia e produção e realiza o 

Festival Internacional de Teatro para Crianças e Adolescentes Yalla Yalla, em sua 

segunda edição. Durante minha estada, acompanhei a intervenção artística de um 

grupo de atores colaboradores do Al-Harah sob direção da jovem encenadora Mirna 

Sahkleh, ao estilo do teatro invisível de Boal, num edifício público de Belém. O tema 

eram as relações de gênero. Estive também numa das apresentações de A Pequena 

Vendedora de Fósforos, do Teatro Inad, cuja protagonista era feita por uma 

garotinha cega, ao lado de Khalid e sua trupe. A peça foi encenada para mais de 

uma centena de crianças na escola fundamental Al-Hurriya, no vilarejo Tuqu', nas 

proximidades de Belém. 

Pude constatar que esses quatro teatros têm uma ênfase especial na 

educação – seja na produção de peças com circulação entre as escolas da 

Cisjordânia6, seja na oferta de oficinas nas próprias instituições escolares ou para o 

público infantil de comunidades mais carentes (como as dos campos de refugiados). 

Todos – é importante lembrar – estão localizados em cidades importantes 

(Ramallah, Al-Khalil e Beit Jala). Suas montagens para o público juvenil e adulto, 

contudo, parecem ter um tom mais crítico, conforme relataram os entrevistados, 

especialmente em relação aos problemas internos da sociedade palestina – da 

questão do lixo e sustentabilidade ao espinhoso tema do casamento infantil, por 

exemplo –, embora nem sempre seja esse o objetivo principal.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Muitas delas financiadas por institutos ou organizações internacionais e com objetivos educativos, 
como estimular a higiene, os cuidados com o lixo etc.  
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Ainda que o Teatro da Liberdade, por suas especificidades – o fato de haver 

sido fundado por um judeu-palestino, estar situado num campo de refugiados 

incendiário, manter uma escola profissionalizante, ter uma abordagem pedagógica 

diferenciada, contar com estrangeiros entre seus funcionários fixos etc. –, distancie-

se dos demais, há algo que relaciona todas essas iniciativas: a aposta no teatro, na 

teatralidade e no caráter lúdico do jogo como elementos fundamentais para o 

crescimento, a expressão e a autonomia criativa das crianças e dos jovens 

palestinos e, por extensão, da sociedade como um todo. Obviamente a manutenção 

de tradições culturais como a dabka, a dança folclórica, e a contação de histórias é 

fundamental para a preservação da palestinidade; contudo, o teatro apresenta-se de 

forma transgressora no contexto das "quatro ocupações" de que fala Jonatan 

Stanczak, o coordenador de projetos do Teatro da Liberdade (ver tópico 3.6), 

desafiando-as. 

 

4.1 Escovar a história a contrapelo7 
O cineasta francês Jean-Luc Godard interpreta a si mesmo como convidado da 

conferência Encontros Literários Europeus, em Sarajevo, Bósnia, na segunda parte 

de seu longa-metragem Nossa Música (2004), intitulada Purgatório. Num 

determinado momento do filme, Godard conduz um seminário sobre "Texto e 

Imagem", a fim de discutir a relação dialética entre os conceitos. Contrapõe fotos still 

de um homem e uma mulher, tiradas de planos de um filme de Howard Hawks, para 

introduzir a noção de campo/contracampo, recurso cinematográfico que faz uso da 

"montagem invisível, a qual naturaliza, aos olhos do espectador, a ilusão de que os 

personagens ocupam o mesmo espaço cênico quando, na realidade, encontram-se 

separados"8. Prossegue, desta vez com fotografias históricas. "Vemos, então, que a 

verdade tem duas faces", diz Godard aos estudantes. "Em 1948, os judeus se 

lançaram às águas em direção à Terra Prometida. Os palestinos se lançaram às 

águas para morrer afogados. Campo [foto colorida de judeus numa embarcação 

chegando à praia] e contracampo [foto em preto e branco dos fellahin9 carregando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Emprestamos aqui a expressão do filósofo alemão Walter Benjamin na tese VII de Sobre o Conceito 
de História, ensaio escrito em 1940. 
8 Almeida, Paulo Ricardo. Campo/Contracampo. Em: Contracampo – Revista de Cinema. 
http://www.contracampo.com.br/66/campocontracampopeerre.htm (Acesso em 12/06/2017). 
9 Camponeses árabes. 
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seus pertences dentro do mar]. Campo e contracampo. Os povos judeus ficam com 

a ficção. Os palestinos, com o documentário." 

Esse trecho de Nossa Música propõe reflexões inquietantes sobre a questão 

palestina. No filme, o artifício da continuidade visual oferecida pelo 

campo/contracampo sugere que os judeus chegaram a uma terra que estava sendo 

abandonada por seus antigos habitantes, argumento até hoje defendido por 

militantes e acadêmicos sionistas10. Essa é a ficção sobre o tema: a narrativa 

convincente de moldes clássicos, sem fissuras, cujo discurso homogeneizante joga 

a alteridade para a sombra. Tudo se encaixa perfeitamente. Relega ao documentário 

os ruídos, as incongruências, as invisibilidades, as vozes que não foram ouvidas, as 

resistências, o outro. Em outra passagem do longa-metragem, uma jornalista franco-

judia (interpretada por uma atriz/ ficção) entrevista o poeta Mahmoud Darwish 

(fazendo a si próprio/ documentário). Por meio do exemplo de Grécia e Troia, 

Darwish diz que a voz do povo vencido só é ouvida pela boca do vencedor. Ele, 

porém, fala do direito à poesia e se afirma como o poeta do povo vencido. E 

completa: o mundo se interessa pelos palestinos apenas porque seus inimigos são 

os judeus; são estes o verdadeiro foco da atenção internacional.  

Essas passagens de Nossa Música dialogam com as teses de Walter Benjamin 

em Sobre o Conceito da História: a tradição dos oprimidos ensina que o "estado de 

exceção" é regra (tese VIII); a história pertence aos "dominantes de turno", 

"herdeiros de todos os que algum dia venceram"; é tarefa ética analisar essa história 

a contrapelo; faz–se fundamental a consciência de que os bens culturais não estão 

livres de serem igualmente documentos da barbárie, erguidos sobre aqueles "que, 

hoje, jazem por terra" (tese VII), e a redenção só se alcança por meio da reparação 

com as gerações passadas (teses II e III).  

Numa visão conformista da história, ou seja, identificada com o "cortejo 

triunfante dos dominantes" (ainda recorrendo aos termos de Benjamin), o Estado de 

Israel pode ser considerado uma bem-sucedida experiência do progresso, na 

medida em que repara erros do passado (os tesouros pilhados no Templo de 

Jerusalém pelos romanos, a perseguição de séculos aos judeus, o Holocausto) por 

meio de métodos inseridos no escopo do ideário "ocidental" (eurocêntrico, na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Para o contraponto a esse argumento hoje sabidamente falacioso, ver: Pappé, Ilan. A Limpeza 
Étnica da Palestina. São Paulo: Sundermann, 2016. 
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verdade), portanto, não "bárbaros" nem imediatamente criticáveis: métodos 

colonizadores, que envolvem conquista do espaço territorial e simbólico, pacificação 

e/ou limpeza étnica (como os genocídios de aborígenes ocorridos nos continentes 

americano, africano e asiático, além da Oceania) e reescritura cultural. 

Pode soar demasiado agressivo tecer tais associações, mas a provocação de 

Godard em Nossa Música é justamente nos fazer refletir sobre o caráter ficcional da 

história dos vencedores, que recorre a apagamentos, silenciamentos e 

maniqueísmos a fim de mostrar-se coerente, moral e civilizatória11 – e, por isso, 

aceitável e consumível. Por isso, parece quase um sacrilégio desafiar o status quo 

de tal história, de tais narrativas. A ficção, na verdade, seria um direito de todos – 

como veremos mais adiante, amparados nas reflexões do francês Jacques Rancière 

–, desde que considerada por outra epistemologia, na elaboração das próprias 

narrativas, mas não às custas da negação ou da eliminação do outro. 

Uma breve anedota pode iluminar ainda mais a questão. Quando o partido 

palestino radical Hamas (Movimento de Resistência Islâmica)12 introduziu livros 

escolares diferentes daqueles estabelecidos pelo currículo da Autoridade Palestina 

(AP) em 2013, a imprensa internacional, recorrendo a fontes palestinas (ligadas à 

AP), israelenses ou de outras nacionalidades, recriminou a decisão. Uma 

reportagem do jornal The New York Times, intitulada "Para moldar jovens palestinos, 

Hamas cria seus próprios livros didáticos"13, comenta que os novos textos são "parte 

de um impulso mais amplo para incutir na próxima geração sua ideologia militante": 

"não reconhecem o Israel moderno, ou mesmo mencionam os Acordos de Paz de 

Oslo, assinados com a Organização pela Liberação da Palestina na década de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Em Walter Benjamin – Um Aviso de Incêndio (2005, p. 72), o cientista social brasileiro, radicado na 
França, Michael Löwy destaca uma passagem do historiador francês Victor Cousin que confirma essa 
visão historicista adepta dos vitoriosos: "[...] é preciso provar que o vencedor não só serve à 
civilização, mas é melhor, mais moral, e que, por isso, é o vencedor. Se não fosse assim, haveria 
contradição entre a moralidade e a civilização, o que é impossível, já que uma e outra são apenas 
dois lados, dois elementos distintos, mas harmoniosos da mesma ideia".  
12 Nas eleições parlamentares de 2006, o Hamas saiu vitorioso, conquistando 74 dos 132 assentos 
no Conselho Legislativo Palestino. Um primeiro-ministro do Hamas esteve à frente da Autoridade 
Palestina de março de 2006 a fevereiro de 2007, quando formou-se um governo de coalizão entre 
Hamas e Fatah (que até aquele momento estava na oposição). Porém, em junho de 2007, um racha 
novamente opôs Hamas, que passou a controlar a Faixa de Gaza, e Fatah, que está à frente da 
Cisjordânia. Por sua vez, Mahmoud Abbas, do Fatah, ou Abu Mazen, continua sendo o presidente da 
AP de janeiro de 2005 até os dias de hoje. 
13 Akram, Fares & Rudoren, Jordi. "To Shape Young Palestinians, Hamas Creates Its Own 
Textbooks". Em: The New York Times, 23 de novembro de 2013. Ver: 
http://www.nytimes.com/2013/11/04/world/middleeast/to-shape-young-palestinians-hamas-creates-its-
own-textbooks.html (Acessado em 26/06/2017). 
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1990". E mais: segundo a reportagem, naquelas obras o sionismo é apresentado 

como um movimento racista. 

Os jornalistas ouviram um especialista israelense: 
 
'Os livros didáticos são sempre e em todos os lugares um meio muito 
importante de representar um ethos nacional', disse Daniel Bar-Tal, 
professor da Universidade de Tel-Aviv, que ajudou a liderar um 
estudo abrangente recente sobre livros didáticos israelenses e 
palestinos. 
'Quando um líder diz algo, nem todos estão ouvindo. Mas quando 
falamos de livros didáticos, todas as crianças, todos de um grupo 
particular de pares, serão expostos a um material específico', 
acrescentou. 'Este é o estratagema mais forte'. 

 

Contudo, o que esta e outras matérias jornalísticas do período não fizeram foi 

completar as conclusões do mesmo professor Daniel Bar-Tal, só que a respeito dos 

livros israelenses, que também caracteriza os palestinos de forma negativa. Em 

estudo recente, Bar-Tal e outros pesquisadores encontraram similaridades entre os 

livros didáticos palestinos e israelenses em relação à unilateralidade das narrativas e 

a fatos moldados segundo o propósito de reforçar a "veracidade" das histórias 

nacionais ensinadas. "Além da apresentação consistente do Outro como um inimigo 

violento determinado a destruir ou dominar a própria comunidade, há uma falta de 

informações sobre as religiões, cultura, crenças e atividades do Outro. Essa falta de 

informação constitui uma ausência de reconhecimento da presença legítima do 

Outro" (Adwan; Bar-tal; Wexler, 2016, p 213)14.  

Relembrando a fala de Darwish no filme de Godard, será que o mundo 

realmente se interessa pelos palestinos apenas porque seus inimigos são os 

judeus? Por que, segundo o senso comum, a narrativa palestina deve sempre 

incorporar a israelense, mas não se espera que o inverso ocorra? No âmbito do 

discurso parece haver uma insistência na simetria entre os dois lados, que não se vê 

na prática. Afinal, existe claramente um Estado ocupante e um povo ocupado. 

Quando, então, se daria a troca de papéis entre opressor e oprimido, na visão dos 

acadêmicos que defendem a simetria: no momento em que os palestinos reagem e 

resistem (de modo violento ou não-violento) ou naquele em que a comunidade 

internacional os reconhece, aos palestinos, como vítimas? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Adwan, Sami; Bar-Tal, Daniel; Wexler; Bruce E. Portrayal of the Other in Palestinian and Israeli 
Schoolbooks: A Comparative Study. Em: Political Psychology, 2016, vol. 37, nº 2. 
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Um dos principais campos de disputa, sem dúvida, é o da narrativas 

fundadoras. Segundo o historiador holando-brasileiro Peter Demant (2007, p. 294), 
 
De fato, podemos falar de uma arena historiográfica, com várias 
versões incompatíveis do passado. Narrativas contrastantes têm um 
papel crucial na manutenção do conflito entre duas nações 
'obcecadas pela memória', [...]. De ambos os lados, a luta pela 
versão histórica foi sempre uma parte central da luta ideológica. Criar 
e nutrir um consenso em torno de uma memória coletiva alternativa, 
mais inclusiva, será crucial na luta pela paz. Na medida em que o 
desenvolvimento do conflito nutre, e é super-determinado pelo 
processamento de memórias, a história do conflito israelense-
palestino sobrepõe em grande parte sua historiografia. Assim, a luta 
a respeito do passado é também uma luta a respeito dos limites, da 
identidade e integridade moral das comunidades envolvidas e de seu 
futuro. 
 

A escritora e analista política israelense Yehudit Kirstein Keshet (2011, p.4) 

parece compartilhar dessa visão: 

 
Holocausto e Nakba se espelham. Isso não quer dizer que a 
magnitude, a intensidade e o alcance de cada desastre são 
objetivamente comparáveis, mas o impacto subjetivo em suas 
respectivas comunidades é o mesmo: desastres que 'encerraram a 
história', que marcarão para sempre o abismo entre 'antes' e 'depois', 
a transição de uma época de plenitude a uma era de caos, a um 
presente sobrecarregado com memórias insuportáveis e os encargos 
igualmente insuportáveis de se esquecer. Este é um confronto entre 
dois momentos históricos que são também míticos, transcendem 
uma resolução. Ambos os lados reivindicam o status de vítima final e 
disputam a legitimidade; o reconhecimento de um lado parece 
cancelar o outro. 

 

Ainda assim, os argumentos que tentam equilibrar os momentos cruciais e as 

narrativas históricas de cada povo não parecem suficientemente sólidos (ao menos 

para a presente pesquisa). Afinal, se a criação do Estado de Israel tornou-se uma 

resposta plausível, embora tardia, ao Holocausto, a Nakba permanece sem resposta 

e sem reconhecimento efetivo até hoje.  

O célebre personagem Quincas Borba, do escritor brasileiro Machado de Assis, 

no livro que leva seu nome, cunhou uma frase-síntese de sua teoria humanística: 

"Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas"15. Segundo ele, a 

supressão de uma forma era a condição de sobrevivência da outra. Usava o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Assis, Machado de. Quincas Borba.  Rio de Janeiro: Ediouro, 1988. p. 19 
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seguinte relato para ilustrar sua teoria: duas tribos famintas disputam um campo de 

batatas. Os tubérculos, porém, são suficientes para alimentar apenas uma delas. Se 

as batatas forem divididas igualmente, todos morrerão de fome. Assim, uma tribo 

extermina a outra e recolhe os despojos. "Daí a alegria da vitória, os hinos, 

aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas", 

disse Borba a seu amigo Rubião. Poderíamos acrescentar: os monumentos, os 

memoriais, os sítios históricos e arqueológicos, as figuras e os relatos heróicos, as 

homenagens, as datas comemorativas e diversas obras de arte que "eternizam" as 

conquistas. 

Walter Benjamin, em sua tese VII de Sobre o Conceito de História, alerta para 

a identificação afetiva com os vencedores que contamina a abordagem de 

historiadores conformistas. Por isso, a necessidade de escovar a história a 

contrapelo, isto é, investigar a versão dos vencidos – algo que as manifestações 

teatrais palestinas fazem de um modo lúdico e estético.  

 

3.2. Memórias subterrâneas 
Quando os alunos ou atores do Teatro da Liberdade visitam comunidades da 

Cisjordânia e encenam as histórias individuais ali colhidas, revolvem de certa forma 

as camadas de memória que se depositam sobre ou sob a identidade daquelas 

pessoas. De acordo com o sociólogo francês Maurice Halbwachs16, a memória deve 

ser entendida como um fenômeno social, constituído coletivamente, e, em razão 

disso, o passado acaba sendo reelaborado de acordo com as tensões, normas e 

situações do presente.  

Para os palestinos, a Nakba está no cerne da identidade nacional; um evento 

presente, evocado reiteradamente, uma catástrofe que se iniciou em 1948 e ainda 

não terminou. Uma narrativa atualizada com frequência, sob a continuada ocupação 

israelense, e mantida viva mesmo que às custas de interpretações nem sempre fiéis 

aos eventos. A pesquisadora israelense Esther Webman (2009, p. 41) aponta que 

existe uma 

 
tendência palestina em ignorar o presente e intercambiá-lo com o 
passado, e uma fixação com a história, manifestada por meio de três 
eixos: memória de um paraíso perdido, luto do presente e descrição 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Em Les Cadres Sociaux de la Memóire (1925) e A Memória Coletiva (1990) (cf. Pollak, 1992; 
Santos, 1998). 
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de um retorno vindouro. Neste sentido, a história palestina não é 
diferente de outras histórias de exílio e deslocamento, na qual a vida 
é experienciada através de uma nostalgia pelo passado, de uma 
dissociação da terra nativa e histórica e da utopia de um lar não 
afetado pelo presente. (...) O trauma da Al-Nakba, como Salman Abu 
Sitta17 concluiu, é marcado na psique de cada palestino, tanto 
naqueles que a testemunharam quanto naqueles que não.  

 
Mesmo as novas gerações se alimentam da nostalgia pela terra perdida e 

sonham com o retorno àquele que outrora foi o lar de sua família; recebem de seus 

avôs ou avós, como herança, as chaves das casas que aqueles foram obrigados a 

abandonar. A chave se torna um objeto simbólico, que carrega memória e utopia. 

Embora a população palestina esteja dispersa pelo mundo18, tais narrativas lhe 

conferem uma certa unidade. 

O sociólogo austríaco Michel Pollak, em seu artigo Memória, esquecimento, 

silêncio (1989), chama a atenção para a "memória coletiva subterrânea", aquela 

cultivada pelos grupos sociais dominados e mantida separada – pela fronteira entre 

o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável – da "memória organizada" 

que uma sociedade majoritária deseja impor. Afirma Pollak (op. cit, p. 5): 

 
A despeito da importante doutrinação ideológica, essas lembranças 
durante tanto tempo confinadas ao silêncio e transmitidas de uma 
geração a outra oralmente, e não através de publicações, 
permanecem vivas. O longo silêncio sobre o passado, longe de 
conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil 
impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, 
ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes 
familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da 
redistribuição das cartas políticas e ideológicas. 
 

As montagens do Teatro da Liberdade, em especial as que utilizam a técnica 

do Playback Theatre, justamente lidam com essas "lembranças dissidentes" que 

desafiam os discursos oficiais – governamentais, humanitários ou acadêmicos – 

acerca da ocupação. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Pesquisador palestino, especialista em Nakba e no direito de retorno dos refugiados. 
18 Do mesmo modo com que não existe continuidade 'natural' entre as porções de território que 
compõem a Palestina – a Cisjordânia e a Faixa de Gaza –, o povo palestino também não se encontra 
fisicamente agrupado; parte reside nas áreas anteriormente mencionadas e outra parte vive na 
diáspora – em campos de refugiados nos Estados vizinhos ou como cidadãos de outros países, a 
exemplo da minoria em Israel. Por isso, a dificuldade de estabelecer um "presente comum", que 
abrigue a todos e contemple suas realidades; por isso, essa remissão constante ao passado, como 
teia de apoio que oferece coesão à população dispersa. 
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O caso palestino parece confirmar o que Halbwachs (1990) já havia indicado 

em seus estudos: a memória individual não pode ser distanciada da memória 

coletiva – e ambas são vulneráveis a flutuações, transformações e mudanças 

constantes. O indivíduo não tem consciência de que transforma o passado segundo 

sua própria percepção e que suas memórias "pessoais" carregam as marcas da 

interação social. Pollak (1992, p. 2) assinala que há acontecimentos vividos pelo 

grupo ou pela coletividade que tomam tamanho relevo no imaginário que o indivíduo 

fica sem saber se participou deles ou não:  

 
É perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou 
da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de 
identificação com determinado passado tão forte que podemos falar 
numa memória quase que herdada.  
 

A memória herdada apresenta uma ligação fenomenológica muito estreita com 

o sentimento de identidade, de acordo com Pollak (op. cit, p. 5), "na medida em que 

ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 

de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si". 

O britânico Frederic Bartlett (1977) também ofereceu subsídios fundamentais 

para analisar a memória com base na interdependência entre discurso, experiência 

e cultura. Segundo ele, mais que a veracidade do que é lembrado, talvez seja 

essencial analisar o modo com que as pessoas constroem versões do passado, 

suas posições ao fazê-lo e os usos da própria noção do que é recordar. Pois isso 

revela "a maneira como o passado é construído no presente para atender as 

necessidades de qualquer ação na qual estejamos engajados no momento" 

(Middleton e Brown, 2006, p. 78). Assim, para Bartlett, a memória é reconstruída no 

processo de sua articulação e transmissão – o "esforço por sentido". 

Um dos temas norteadores nas pesquisas de Bartlett é a comemoração, meio 

pelo qual o pertencimento a um grupo social marca a forma assumida pela memória 

para os membros desse mesmo grupo, ou seja, a maneira pela qual aqueles 

indivíduos se expressam sobre o passado. A análise do poema medieval Chanson 

de Roland, pelo antropólogo James Fentress e pelo historiador Chris Wickham, 

comentada por Middleton e Brown (2006, pp.79-80), demonstra esse "esforço por 

sentido" na experiência coletiva: a estrutura do poema oferece uma sequência de 

imagens visuais para o ouvinte em vez de uma continuidade narrativa clara e linear. 

O passado, portanto, é retomado como "dramatizações visuais altamente estilizadas 
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e vívidas" de eventos pretéritos. Assim, o poema transmite um conjunto de valores 

culturais e significados sociais para além do registro histórico propriamente dito. A 

técnica que utiliza – nesse caso, um poema dramatizado – molda "a maneira pela 

qual os indivíduos ganham acesso à sua própria história". 

Esse é um dos pontos fundamentais da presença do teatro na Palestina, seja 

por meio das oficinas com estudantes, cursos livres para crianças e jovens ou 

atividades em comunidades, seja por meio de peças apresentadas na caixa preta ou 

em outros ambientes: a ativação da fantasia, da imaginação, da dimensão poética e 

do olhar sensível na lida com as próprias narrativas, surgidas da experiência 

individual e/ou coletiva e da memória de seu grupo social. Outro ganho possibilitado 

pela vivência teatral é o acesso a uma subjetividade que é obstaculizada pela 

presença das ocupações (do Estado de Israel, da Autoridade Palestina, da 

economia neoliberal e aquela internalizada, como apontou Jonatan Stanczak) que 

reduzem a existência à mera sobrevivência. 

Mais além das camadas de tratamento ficcional ou dos elementos de 

teatralidade, ou ainda da exatidão dos acontecimentos narrados, os valores 

conservados coletivamente pela sociedade palestina estão presentes nas vivências 

teatrais – no jogo, na encenação de histórias, na invenção de um mundo sonhado – 

e é isso o que importa em nossa análise, mesmo que as formas de narrar os 

eventos ou interpretá-los mudem ao longo do tempo. 

A comemoração bartlettiana, então, "envolve tanto estabelecer quem somos 

agora, como seres sociais, quanto envolve constituir o que aconteceu no passado" 

(Middleton e Brown, op. cit, p. 80). Pode não ser "estável" como informação, mas 

certamente é estável nos significados compartilhados e nas imagens relembradas. 

Para Bartlett, a memória não é apenas uma faculdade ou propriedade, mas também 

uma atividade, um colocar-se em ação.  

E recordar não é um ato cognitivo abstrato. Passa pela corporificação da 

experiência, pelo processo de torná-la [a experiência] objetiva. Assim, o corpo 

também se revela um lugar de memória, um lócus onde podem se inscrever 

experiências importantes (Araújo e Santos, 2007). Um exemplo: em boa parte dos 

relatos colhidos pela antropóloga estadunidense Kimberly Theidon (2004)19, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Theidon, Kimberly. Entre Prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el 
Peru. Lima: IEP, 2004. 
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comunidades indígenas e camponesas de Ayacucho, Peru, afetadas pela cruel 

guerra civil ao longo dos anos 1980 e início dos 90, há menções às llakis (memórias 

penosas), "pensamentos emocionais" que inundam o corpo. Na crença quéchua, 

assim como uma pessoa pode possuir a memória (cf. o termo yuyaniyuq)20, a 

memória também pode possuir a pessoa, agarrando-a, enchendo-a e 

amadurecendo-a a tal ponto que o corpo mesmo se torna insuportável sob o peso de 

tantas recordações doloridas. "Reitero que as memórias não somente se 

sedimentam nos edifícios, na paisagem ou em outros símbolos desenhados para 

propiciar a recordação", afirma Theidon (op. cit, p. 71). "As memórias também se 

sedimentam em nossos corpos, convertendo-os em processos e lugares históricos."  

Para a pesquisadora dos estudos da performance Diana Taylor (2002), 

performances, gestos, dança, cantos, rezas, alucinações, entre outros atos 

efêmeros, preservam a memória do corpo, o conhecimento desse corpo. A essas 

manifestações ela chama "repertório", em contraposição ao "arquivo", o núcleo 

material que resiste a mudanças: registros, documentos, resíduos arqueológicos, 

ossos, e assim por diante. O "repertório" diz respeito aos aspectos relacionais do ato 

de lembrar. Como destaca Edward Casey, em Remembering: A Phenomelogical 

Study (1987), citado por Middleton e Brown (2006, p. 87), 
 
rememoramos 'com' os enunciados e gestos corporificados que 
executamos, 'por meio de' práticas comemorativas e rotinas nas 
quais nos engajamos e 'em torno de' características significativas e 
dotadas de sentido do ambiente no qual vivemos. 'Com', 'por meio 
de' e 'em torno de' então denotam três modos de participação que 
dizem respeito a corpos, práticas e locais, respectivamente. 

 

4.3 O lugar do corpo 
A proposta de ativar a memória por meio de corpos, práticas e locais está 

presente nos trabalhos performativos da artista visual palestina Emily Jacir, a quem 

voltamos a dar destaque. Na performance Where We Come From (2002)"#, que 

resultou numa instalação com fotos, textos e projeções de vídeo, Jacir partiu da 

seguinte questão direcionada a palestinos vivendo no exílio: "Se eu pudesse fazer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 "Aquele que possui memória"; crianças mais velhas diferenciam-se das mais novas justamente por 
possuírem memória. Em quéchua, yuyay é memória e yuyachkani  – termo que batiza um célebre 
coletivo teatral peruano – significa "estou lembrando", "estou pensando". 
21 Caderno Videobrasil 08 – Pertença. São Paulo: Edições Sesc-SP e Associação Cultural 
Videobrasil, 2013, pp. 20-26. 
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alguma coisa por você, em qualquer lugar da Palestina, o que seria?" Aproveitando 

sua liberdade de movimento, garantida pelo passaporte estadunidense (embora não 

imune a intimidações por parte dos soldados israelenses), a artista realizou os 

desejos que haviam sido expressados. Alguns exemplos: "Vá a Haifa e jogue futebol 

com o primeiro menino palestino que você vir na rua"; "Vá até Beit Lahiya e traga 

uma foto de minha família, especialmente dos filhos de meu irmão" ou "Vá ao túmulo 

de minha mãe em Jerusalém em seu aniversário, coloque flores e reze". Um dos 

pedidos, porém, ficou sem ser realizado: "Vá a Jaffa, encontre a casa de minha 

família e tire uma foto". Como Jaffa tornou-se parte de Israel em 1948, todas as ruas 

da cidade, desde então, foram rebatizadas em hebraico; antigos moradores 

palestinos até reconheceram o nome da família, mas não se lembravam mais de 

onde ficava a casa. Por isso, Emily Jacir não conseguiu localizá-la. 

Em Where We Come From, a artista assume os desejos e as cartografias 

afetivas do outro, os corporifica; é ela quem atravessa os checkpoints, com seu 

passaporte estadunidense; é ela quem joga futebol com um menino em Haifa, quem 

dá o abraço na mãe de Gaza separada do filho que agora vive em Ramallah etc. As 

fotos de registro são feitas desde seu ponto de vista. Aquela Haifa e aquela Gaza 

tornam-se também de Jacir a partir do momento em que ela está ali, pelo outro. 

Sujeito pensado e sujeito pensante (cf. Taylor, 2002) se tornam intercambiantes 

neste caso; no espaço do "eu" (refugiado/artista) e "tu" (artista/refugiado) 

entrecruzam-se vivências, lembranças e separações. Emerge, assim, um sentido de 

territorialidade22. 

Já em Untitled (servees) (2008), instalação sonora site-specific no Portão 

Damasco, na Cidade Velha de Jerusalém, um áudio de vinte minutos trazia vozes de 

motoristas de vans gritando seus destinos a fim de atrair passageiros. A artista 

recorda23 que o Portão Damasco era uma parada importante para os serviços de 

transporte que faziam trajetos internacionais, como Beirute, Amã, Bagdá e Kuwait, 

tanto quanto para aqueles que levavam a localidades palestinas, a exemplo de Jaffa, 

Gaza, Lydda e Ramla. Esses destinos atualmente não são mais viáveis; Lydda e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 "Pertencer àquilo que nos pertence": Santos, Milton. Território e sociedade.  2ª ed. 1ª reimpressão.  
São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2001.  
$% Destination: Jerusalem Servees - Interview with Emily Jacir, por Adila Laïdi-Hanieh. Em: Journal of 
Palestine Studies, v. 40, 2009. Disponível em: http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78340 
(Acesso em 12/06/2017). 
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Ramla não existem mais; Jaffa agora é parte do Estado de Israel e não existe mais 

comunicação terrestre entre Cisjordânia e Gaza. 

Por se basearem tanto em reminiscências individuais quanto na memória 

coletiva, permitindo que narrativas comumente silenciadas ou desprezadas venham 

à tona, os trabalhos de Emily Jacir são carregados de politicidade e 

performatividade. Desvelam o palimpsesto não só material ou concreto mas também 

subjetivo da trajetória palestina de 1948 até hoje; sim, "trajetória", justamente uma 

palavra que comporta movimento, mas que abarca essa existência coletiva como 

povo dispersado – refugiado, interditado –, que inevitavelmente avança no tempo, 

mesmo quando sua condição real, física e cotidiana, tem sido forçosamente 

vinculada à imobilidade. O refugiado não volta; o residente não vai: ambos estão 

presos, sob ocupação. 

Por meio das intervenções e performances de Emily Jacir, são redescobertos 

os escombros mantidos sob sigilo pela história dos vencedores, pelos discursos 

dominantes. O caráter transgressor da arte não-submissa ou não-cínica24 provoca 

ruptura no tecido consensual e reorganiza a "partilha do sensível", entendida aqui 

segundo as reflexões do filósofo francês Jacques Rancière (1995, 2009a) como a 

distribuição das maneiras de ser, de dizer e de falar e das disposições de visíveis e 

invisíveis, dizíveis e não-dizíveis num conjunto comum partilhado, ou seja, em um 

determinado espaço de possíveis. 

Desprovidos de um Estado-nação que garanta seus direitos fundamentais, e 

fadados à posição estanque de inferioridade em relação aos israelenses25, os 

palestinos neste momento da História não encontram lugar (em sentido tanto 

metafórico quanto concreto) na partilha do sensível. Afinal, é Israel quem detém o 

discurso, a terra, o tempo e, como o cineasta Godard apontou, a ficção – "rearranjos 

materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, 

entre o que se faz e o que se pode fazer", nas palavras de Rancière (2009a, p.59). 

Por isso, as manifestações artísticas nos territórios ocupados palestinos – em 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ver: Vomero, Maria Fernanda. Artistas do tempo presente. Em: Cartografias.MITsp_04, São Paulo: 
MITsp/ECA-USP/ TUSP, 2017. 
25 Ver declarações de Makarim Wibisono, o ex-relator especial da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para os territórios palestinos, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em março de 2016: 
"Fiquei impressionado pela abundância de informações documentando violações dos direitos 
humanos e do direito humanitário internacional, bem como pela aparente incapacidade da 
comunidade internacional em corresponder ao que se sabe sobre a situação com uma proteção mais 
eficaz dos palestinos". In: https://www.maannews.com/Content.aspx?id=770800 (Acesso em 
12/04/2017). 
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especial, as peças e demais atividades do Teatro da Liberdade e de outros teatros 

locais –, por possibilitarem novos registros para os corpos, devolverem a palavra aos 

"despossuídos", promoverem rearranjos do visível e do invisível, desafiam a partilha 

do sensível estabelecida e recrudescida pela política da ocupação, que notoriamente 

dá a Israel (e apenas a Israel) a decisão e/ou a legitimidade sobre o que se vê e o 

que se pode dizer sobre o que é visto, sobre quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer, e sobre as propriedades do espaço e os possíveis do tempo.  

Em duas ocasiões, presenciei artistas palestinos sendo indagados a respeito 

de uma possível aproximação, por parte deles, a artistas israelenses abertamente 

críticos da ocupação. A primeira vez foi numa conversa informal durante um jantar26 

com o ator Alaa Shehada, do Teatro da Liberdade, logo que cheguei a Jenin; vinha 

acompanhada de um amigo recente, um cubano que encerrava um ano de estudos 

na Universidade de Beersheba, na região do Negev, e pisava nos territórios 

palestinos ocupados por primeira vez. Tínhamos visto havia poucos dias, em 

Jerusalém, o documentário Gaga – O Amor pela Dança (2015), sobre o coreógrafo 

israelense Ohad Naharin, diretor artístico da Companhia de Dança Batsheva. O 

rapaz perguntou a Alaa por que o Teatro da Liberdade não convidava Naharin para 

uma parceria, ou talvez um workshop, já que o artista israelense era tão genial 

quanto crítico de seu próprio Estado. 

A segunda vez foi durante a roda de conversa Teatro na Palestina – Relações 

entre Política e Arte27, durante a 4ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São 

Paulo (MITsp). Um jornalista, presente na plateia, indagou o ator e diretor palestino 

Ihab Zahdeh, que durante o festival conduzia uma residência artística com 

brasileiros e naquele momento participava da mesa de discussão, o que ele achava 

das obras de artistas israelenses "da contracultura", a exemplo do cineasta Amos 

Gitai, diretor de filmes com teor político e humanista, como Kedma (2002) e Free 

Zone (2005). Zahdeh respondeu, mais ou menos como Alaa fizera: "Não me 

importa".  

A resposta pode parecer rude do ponto de vista do debate, contudo é 

compreensível se levarmos em conta que a produção intelectual e artística palestina 

é balizada, aos olhos internacionais, em função daquilo que é produzido no Estado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Em 23/10/2016. 
27 Em 18/03/2017. 
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de Israel (postura recorrente numa abordagem colonialista, em que o sensível é 

partilhado apenas entre os "vencedores"). O ideário israelense, mesmo o tido "de 

esquerda", acaba determinando, pela própria conjuntura gerada e perpetuada pela 

ocupação – que não é apenas territorial e política, mas também cultural, econômica, 

simbólica etc. –, o que pode ser dito e como isso deve ser dito. Por isso, pergunta-se 

justamente o que Naharin, Gitai e outros têm a ensinar aos palestinos e não o que 

podem aprender com eles. Por mais críticos que sejam, sempre partem da 

perspectiva na qual estão inseridos, que é a perspectiva do vencedor28. É preciso, 

portanto, descolonizar o pensamento para enxergar outras ordenações do sensível 

que não sejam as ditadas por aqueles que detêm os privilégios. 

Possibilitar que as escolhas de representação e ficcionalização (os rearranjos 

materiais dos signos e das imagens, repetindo Rancière) estejam nas mãos dos 

palestinos é o que fazem, em graus diferentes, as experiências teatrais na Palestina. 

Existe uma potência desvelada pelo dissenso, para usar um termo caro ao autor 

francês, uma reconfiguração da experiência comum do sensível, do dizível, do visível 

e do invisível, "manifestando as capacidades de falar e representar que pertencem 

àqueles e àquelas que dada sociedade relega às suas margens 'passivas'" (idem, 

2012, p. 76). Potência esta que reverte, como bem aponta o estadunidense John 

Malpede, diretor de um grupo de teatro de moradores de rua num bairro em Los 

Angeles e citado pelo autor francês, "o ciclo de degradação que surge por causa da 

vitimização"29. Afirma Jacques Rancière (2012, pp. 74-75): 

 
O real é sempre objeto de uma ficção, ou seja, de uma construção 
do espaço no qual se entrelaçam o visível, o dizível e o factível. É a 
ficção dominante, a ficção consensual, que nega seu caráter de 
ficção, fazendo-se passar por realidade e traçando uma linha de 
divisão simples entre o domínio desse real e o das representações e 
aparências, opiniões e utopias. A ficção artística e a ação política 
sulcam, fraturam e multiplicam esse real de um modo polêmico. [...] 
Por isso, a relação entre arte e política não é uma passagem da 
ficção para a realidade, mas uma relação entre duas maneiras de 
produzir ficções. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Talvez seja esta a grande diferença de Juliano Mer-Khamis em relação a outros artistas 
israelenses: Juliano abdicou de seus privilégios como "detentor de sentidos" para a questão 
palestina. 
$" http://www.inmotionmagazine.com/jm1.html (Acessado em 20/06/2017). 
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Como disse o dramaturgo e intelectual alemão Heiner Müller, em entrevista à 

Sylvère Lotringer30, "o teatro é a revolução em marcha". Constatamos que o teatro 

na Palestina, tanto em sua ocorrência (ou seja, a existência mesma de grupos 

teatrais palestinos, como o Teatro da Liberdade) quanto em sua realização (da 

formação de artistas e espectadores às produções propriamente ditas), desafia a 

lógica da representação que guia não só a ocupação militar de um território e a 

submissão de um povo, em moldes de colonização tardia neoliberal, desprovido da 

salvaguarda de um Estado, como também, e principalmente, a ordenação simbólica 

da sociedade palestina – em especial, quando reafirma o lugar do corpo. 

No ensaio Presencia y Desaparición (2015)31, fragmento de uma conferência 

dada no Museu de Arte do Rio de Janeiro, o pesquisador espanhol José Antonio 

Sánchez propõe uma instigante reflexão sobre a desaparição como modo de 

envolvimento na construção de um discurso, seja de ruptura com as imposições 

sociais ou de ausência, ao fazer uso de uma máscara social (= fingir; "é outro, e não 

ele, quem está ali"). Além disso, Sánchez relaciona esse "fingir" a uma forma de 

resistência, que desafia a lógica dominante, afirma o corpo e usa a teatralidade 

como instrumento de crítica. Escreve ele:  

 
Fingir pode ser o único modo de confrontar uma realidade que nos 
agonia ou nos oprime. E quando digo fingir quero dizer atuar, ser 
ator, fazer teatro, e quero também dizer 'fingire', que, como recordou 
Jacques Rancière, significa também 'forjar', construir ficções, 
recompor os fragmentos da realidade efetiva de acordo com uma 
lógica diversa. 'Fingir', ser ator, nos dá a liberdade de dizer e fazer 
coisas que poderiam ter consequências terríveis ditas sem máscara.  
 'Fingire' nos permite resistir à lógica do invasor, do colonizador, 
reconfigurar a realidade de acordo com uma lógica diferente da sua, 
produzir uma realidade alternativa. Aceitar a realidade do poderoso 
já não é submeter-se a seu poder? [...] Mas a realidade do poderoso 
pode também ser quebrada contrapondo a essa fantasmagoria que 
nos é imposta como 'realidade', 'realidades' alternativas resultantes 
da "práticas da ficção". […] Reivindicar a teatralidade como um 
instrumento de crítica da realidade é coerente com a afirmação do 
corpo. O teatro é o lugar onde, antes que comece qualquer 
representação, os corpos se encontram. E o corpo é o único princípio 
comum sobre o que fundamenta uma sociedade que prescinde da 
transcendência. Se a estética tem alguma função a cumprir no 
século XXI, não pode cumpri-la na negação do corpo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Em Koudela, Ingrid. Heiner Müller – O Espanto no Teatro, 2003. São Paulo: Perspectiva, 2003. pp. 
67-102.!
31 Sánchez, José Antonio. "Presencia y desaparición", 30/08/2015. Em: parataxis 2.0. 
https://parataxis20.wordpress.com/ (Acessado em 20/06/2017). 
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Na sociedade palestina, o próprio aumento da adesão dos jovens às propostas 

do Hamas32, aponta para uma reapropriação dos corpos – não mais o corpo da 

ocupação, submisso, humilhado nos postos de controle, corpo-território dos abusos 

israelenses, tampouco apenas o corpo da religião (muçulmana ou cristã), recatado, 

discreto, contido, domesticado. Contudo, o corpo militante do Hamas, em seu 

islamismo nacionalista, detém-se apenas na potência imanente: um corpo que 

resiste, que combate, que se finca naquela terra, que aterroriza de tão vivo e 

estridente e pode até explodir, matar e ser morto em nome da nação gestada há 

tanto tempo e à qual tem sido negado o direito de nascer, existir. A decisão sobre o 

destino individual e comum continua sendo alheia, comandada por outrem. Não 

existe ruptura com a representação da ocupação, apenas inversão de papéis dentro 

dos mesmos binômios.  

O teatro, porém, oferece uma outra via para essa afirmação do corpo. Como 

afirmou Sánchez, "o teatro é o lugar onde... os corpos se encontram". As pessoas se 

reúnem; um comum se cria, especialmente por meio da corporeidade, pelo estar-

junto. Em vez da dispersão ou da contenção forçadas, no caso da fragmentação 

territorial da Cisjordânia ou da concentração populacional da estreita faixa de Gaza 

respectivamente, revive-se o sentido de coletividade, ainda que de modo efêmero.  

E ao criar possibilidades de jogo, ao abrir espaço para os próprios palestinos 

experimentarem representar, encarnar suas histórias, corporificar suas próprias 

memórias, brincar com o sistema de signos propondo novas combinações e leituras 

e, especialmente, ao propiciar experiências sensíveis, o teatro e as outras artes da 

cena rompem com a internalização das opressões e com o ciclo de vitimização33. 

Trata-se, como já dissemos, de uma ocorrência transitória, mas que deixa seus ecos 

e rastros na sociedade. A vivência teatral propicia a emancipação do "corpo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Lieber, Dov: "Hamas beats Fatah in student elections at West Bank university", Times of Israel, 
28/04/2016. Disponível em: http://www.timesofisrael.com/hamas-beats-fatah-in-student-elections-at-
west-bank-university/ (Acessado em 12/06/2017). 
33 O artista palestino Fadi Zmorrod, professor da Palestinian Circus School, em Jerusalém Oriental, 
em entrevista concedida à pesquisadora em 02/06/2015, durante o Festival Internacional Sesc de 
Circo de São Paulo, comentou sobre a experiência dos primeiros anos de oferta de treinamento 
circense: "Havia muita agressividade no início, todos os materiais eram rasgados, os meninos 
jogavam bola com tensão, brincavam entre si com violência, todos queriam ser ouvidos por meio de 
gritos – quem berrava mais alto era escutado. Era zero concentração. Coordenação, nem se fala. 
Distração: muita. Ora, essa é a vida deles." Depois de um período dedicado à atividade, a postura e a 
percepção dos jovens era outra. 
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linguístico", nas palavras de Sánchez, um corpo que se comunica por meio da 

subjetividade (os afetos e a imaginação). "A poesia é um exercício radical de 

imaginação em resistência à imposição alienante dos poderes dessubjetivadores", 

completa o pesquisador espanhol. A dimensão poética se produz no ali-e-agora 

palestino; não é, de modo algum, devedora da benevolência do poder dominante. 

Readquirir a potência do "corpo linguístico", desafiando as imagens-padrão de 

brutalidade geralmente associadas pelo discurso dominante e reforçadas pelo senso 

comum ao "indivíduo palestino", constitui um ato e também um projeto transgressor 

e disruptivo. Em contraposição à profusão de imagens do corpo "terrorista" morto em 

nome da segurança (sempre ela!); do corpo feminino muçulmano da opressão e da 

dor; do corpo "árabe" primitivo, não-educado, até sujo34 – corpos sem voz, privados 

de sua dimensão linguística, expostos à manipulação midiática ou espetacularizada 

–, entram em cena corpos que movimentam signos, que narram histórias, que 

atualizam o sistema de valores de um povo e, por conseguinte, devolvem-lhe (ou 

reforçam) sua identidade. São corpos que existem – não apenas sobrevivem – e, 

assim, resistem. E sem fetichizar o corpo, numa concepção nada cartesiana 

(dualista, mecanicista, essencialista)35, são corpos que constituem o corpus e o 

lócus de uma identidade: a palestina36. 

 

4.4 Disputa discursiva 
Além da reafirmação do corpo, o teatro também oferece a possibilidade de 

recuperar o próprio discurso. Afinal, a ocupação da Palestina é permeada por uma 

disputa ideológica e semântica, travada sobretudo no âmbito da linguagem. O 

discurso pode produzir aquilo que nomeia, alerta Judith Butler37, retomando as ideias 

do filósofo estadunidense J. L. Austin sobre os enunciados performativos, aqueles 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Segundo estereótipos antigos que ainda persistem na sociedade israelense. Ver: Smooha, Sammy. 
Jewish and Arab ethnocentrism in Israel. Em: Ethnic and Racial Studies, volume 10, número 1, 1987. 
http://soc.haifa.ac.il/~s.smooha/download/JewishandArabEthnocentrism.pdf (Acessado em 
13/06/2017).  
35 Concordamos com a abordagem de Elizabeth Grosz, especialmente quando ela sintetiza, com 
base no filósofo Baruch Spinoza (que é monista e, portanto, anticartesiano): "Em suma, corpos, 
individualidades, são tecidos históricos, sociais, culturais, da biologia." Grosz, Elizabeth. Corpos 
Reconfigurados. Em: Cadernos Pagu (14) 2000, pp.45-86. 
36 O encenador e ator palestino Ihab Zahdeh, do Teatro do Sim, durante residência artística 
conduzida na 4ª MITsp e na mesa de debates mencionada anteriormente, repetiu algumas vezes: 
"Ainda que todos os palestinos morressem e restasse apenas um, ainda assim a pátria existiria, pois 
a ideia permaneceria em seu corpo". Ver: http://mitsp.org/2017/o-teatro-como-sensibilizacao-de-
visoes-anestesiadas-ante-a-invasao-da-palestina/ (Acessado em 19/06/2017). 
37 Butler, Judith. Critically Queer. Em: GLQ: A Journal in Gay and Lesbian Studies, 1, 1993, pp. 17-32. 
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que desencadeiam uma ação – ou seja, "como fazer coisas com as palavras"38. 

Portanto, no domínio da performatividade, o poder atua como discurso por meio de 

repetições estilizadas. As elocuções performativas são cruciais na construção da 

realidade, ressalta Rustom Bharucha (2014). Segundo ele, os discursos de terror e 

contra o terror são os que produzem terror. Por isso, é preciso compreender "como o 

terror se torna implementado através dos atos de fala do Estado, entre outras 

agências autoritárias e terroristas" (idem, p. 20). 

Um dos pilares da disputa discursiva passa pela questão da segurança, um 

tema explorado à exaustão por líderes e políticos ao longo dos quase setenta anos 

de existência do Estado de Israel e que se encontra na base das justificativas para a 

militarização do país. Não devem ser esquecidos, obviamente, os esfaqueamentos e 

assassinatos praticados por indivíduos palestinos em território israelense, os 

ataques perpetrados pelo Hamas desde Gaza, com foguetes, à cidade israelense 

fronteiriça Sderot, ou mesmo os atentados de homens-bomba, que assustaram 

Israel em especial durante a Segunda Intifada. No domingo 8 de janeiro de 2017, em 

Jerusalém, quatro soldados israelenses foram atropelados por um caminhão dirigido 

por um palestino, cujo ataque também deixou uma dúzia de feridos. Cidadãos ao 

redor do mundo almejam saber-se em um país seguro, que se possa reconhecer 

como lar, e sem ameaça de atentados ou guerra à espreita. Porém, não seria este 

igualmente um direito dos palestinos? O que dizer da sistemática demolição de 

casas, da prisão arbitrária de crianças e jovens, do confisco de terras, da hostilidade 

demonstrada pelos colonos em assentamentos ilegais? 

No início de 2017, um tribunal militar considerou o jovem soldado israelense 

Elor Azaria, de 20 anos, culpado pelo homicídio do palestino Abed al-Fattah al-

Sharif, de 21 anos, assassinado com um tiro na cabeça quando jazia ferido no chão, 

no centro antigo de Al-Khalil, em março de 201639. A cena foi filmada e divulgada por 

ativistas do grupo israelense pró-direitos humanos B'Tselem. Sua sentença – 18 

meses de prisão –, porém, foi adiada40. Também no centro antigo de Al-Khalil, local 

de embates pesados devido aos quatro assentamentos israelenses ilegais 

encravados ali, um amigo palestino, fotojornalista da Reuters, foi atingido na perna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cf. Austin, J.L. How to Do Things With Words. Oxford: Claredon Press, 1962. 
39 http://www.aljazeera.com/news/2016/03/palestinians-killed-alleged-attacks-israelis-1603241333292 
93.html (Acessado em 11/ 06/2017). 
40 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/elor-azaria-latest-israeli-soldier-shot-dead-
palestinian-attacker-abd-elfatah-ashareef-idf-jail-a7607871.html (Acessado em 10/06/2017). 
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por um atirador israelense enquanto cobria uma grande manifestação pró-Gaza, em 

junho de 2014. Encontrei esse amigo em novembro de 2016; até hoje, ele tem 

estilhaços da bala no joelho esquerdo e muita dor. No mesmo dia em que foi 

atingido, outros cem palestinos foram feridos pelo exército israelense, que não só 

buscava deter a manifestação como também realizava uma operação para buscar 

três jovens colonos que haviam sido sequestrados41 na semana anterior.  

O anseio por segurança, portanto, não seria de ambas as sociedades? Não 

podemos nos furtar a refletir sobre a manipulação, conduzida pelo governo e por 

parte da mídia israelense, do medo genuíno da população. O escritor israelense 

David Grossman, numa entrevista, fez um comentário bastante revelador sobre 

como um sentimento autêntico é usado para favorecer um projeto político: 

 
Talvez o medo, mais que tudo, seja o que caracteriza a sociedade 
israelense agora. [...] Temos um primeiro ministro que é especialista 
em misturar os perigos reais que Israel enfrenta, e realmente 
enfrentamos perigos reais aqui no Oriente Médio, mas ele sabe 
como misturar os perigos reais com ecos de traumas passados. [...] 
A sociedade está moldada por esses medos atualmente, tanto a 
israelense quanto a palestina. E os indivíduos de fato sentem que 
estão fadados a viver assim para sempre, e esse ar de desespero é 
tão pesado que as pessoas simplesmente não têm energia mental 
para começar a vislumbrar como poderia ser uma vida de paz.42 

 

Os termos "segurança" e "autodefesa" são usados indiscriminadamente por 

líderes israelenses para justificar esforços contra o "terrorismo" e a "violência" dos 

palestinos. Referindo-se a considerações do antropólogo de origem saudita Talal 

Asad (2007) sobre o discurso de "guerra justa" defendido pelo intelectual 

estadunidense Michael Walzer (2000, 2004)43, Rustom Bharucha (2014, p. 166) 

afirma: 
 
Se Israel ataca Palestina e usurpa vastos territórios na Cisjordânia e 
mata civis é 'autodefesa' e uma necessária 'retaliação' para a 
proteção de seus cidadãos; por outro lado, quando Palestina ataca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Os três adolescentes foram encontrados mortos dezoito dias depois de terem desaparecido. 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/report-israel-finds-three-bodies-hebron-
2014630162857704850.html (Acessado em 21/06/2017). 
42 Grossman, David. Entrevista cedida a Isabelle Kumar. Euronews [entrevista online], mar 2016. 
Disponível em: http://www.euronews.com/2016/03/17/david-grossman-israelis-more-prone-to-
fanaticism-and-fundamentalism/ (Acessado em 21/06/2017). 
43 Asad é autor de, entre outros, On Suicide Bombing, New York: Columbia University Press, 2007. E 
Walzer, de Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations, 3ª edição, New York: 
Basic Books, 2000.!
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Israel, é visto como 'terrorismo'. A crueza dessa posição e as 
acusações subterrâneas de antissemitismo que em geral são 
trazidas contra aqueles que questionam isso são tediosas e 
contraprodutivas. Não podemos pensar criticamente e 
responsavelmente dentro do binarismo e fanatismo de tais 
argumentos. 

 

Como pesquisadora brasileira, é inevitável refletir sobre essas oposições  

(segurança/defesa/retaliação versus terrorismo/violência/agressão) exploradas à 

exaustão pelo discurso do poder israelense. Desde o período em que o 

impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff começou a ser aventado e 

articulado, em 2015, até o momento de escrita desta dissertação, termos como 

"democracia", "pacificação"44, "ordem", "desenvolvimento" e "combate à corrupção" 

têm sido reiteradamente usados pelo atual governo e por parte da mídia brasileira 

em oposição a palavras como "vandalismo", "baderna", "atraso", "crise" e 

"roubalheira", associadas aos mandatos de Rousseff e aos movimentos ditos de 

esquerda, sem que nenhum desses vocábulos – de um lado ou de outro – seja 

realmente questionado ou compreendido. 

Tanto a jornalista brasileira Eliane Brum quanto a escritora chilena Lina 

Meruane se detêm – cada qual a seu modo – a refletir e a analisar o vertiginoso 

"esvaziamento" de sentido das palavras em nossa contemporaneidade. As reflexões 

de Eliane são diretamente ligadas à atual realidade brasileira45; Lina, por sua vez, 

escreveu um belo relato da busca por suas origens palestinas e a tentativa de 

compreensão da opressão sofrida pelos palestinos, que ela pôde observar quando 

esteve nos territórios ocupados, Volverse Palestina (2014)46. Ambas constatam que 

as palavras já não dizem o que deveriam dizer, posto que vazias ou deturpadas. 

Tornaram-se apenas espectros que mascaram artifícios usados pelo poder. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Ver nota, no capítulo 1, a respeito da historicidade do termo "pacificação", que tem aparecido em 
vários pronunciamentos ou falas do presidente Michel Temer. Desde o período em que esteve 
interino, Temer vem repetindo que seu objetivo é "pacificar o país". Ver, por exemplo: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/procuradores-da-lava-jato-criticam-decisao-do-tse-de-absolver-
chapa-dilma-temer.ghtml (Acesso em 28/06/2017). 
45 Destaco as crônicas "O golpe e os golpeados" (20/06/2016) e "Ana Julia e a palavra encarnada" 
(31/10/2016), publicadas em sua coluna no site do jornal El País Brasil. 
46 Meruane (op. cit, p. 145) assume uma posição: "[...] o Barghouti de nome Omar, que dirige o atual 
boicote a Israel, escreveu na imprensa nova-iorquina que qualificar de antissemitas aqueles que 
encaram as políticas antiárabes do Estado israelense é 'um alegado infundado que tenta intimidar e 
obrigar ao silêncio'. Certo, penso, recordando que a publicação, num jornal, de alguns fragmentos 
desta crônica palestina trouxe como imediata resposta uma carta de queixa da comunidade judaico-
chilena. Certo, me digo, pensando na advertência que recebi de não publicar este livro, que nem 
sequer tentasse, pois ia prejudicar-me... Será certo?, me digo, dedos agora sobre o teclado. E 
continuo escrevendo". 
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Numa de nossas conversas47 em que falávamos justamente sobre esse 

assunto, Nabil Al-Raee, hoje artista associado do Teatro da Liberdade, comentou: 
 
Como palestino, a palavra 'paz' não existe no meu dicionário. É uma 
palavra repugnante, não é boa para mim. Sinto asco sempre que 
escuto essa palavra, realmente não pertence à minha vida. Paz, para 
mim, significa opressão, significa discriminação, apartheid, 
manutenção da ocupação, significa negar meu futuro, significa 
roubar minha herança cultural, significa matar-me lentamente...e 
assim por diante. Então, isso é o que significa paz para mim. 
 

Micaela Miranda, também presente naquele momento, afirmou: 
 

Isso me lembra o processo de estudo de um texto teatral. Ao 
trabalhar o texto, você se pergunta: isso é o que o texto diz, mas qual 
é o objetivo de interpretação ou o subtexto? Há sempre uma 
intenção por trás. Quando alguém diz: 'queremos paz', esse é o 
texto, mas qual é a intenção?  
 

Ainda sobre o termo "paz", a intelectual estadunidense Susan Sontag, ao 

receber em 2001 o Prêmio Jerusalém pela Liberdade do Indivíduo na Sociedade, 

uma distinção literária israelense concedida a escritores estrangeiros, convocou o 

público presente a refletir sobre a "consciência das palavras": 

 
O que queremos dizer, por exemplo, com a palavra 'paz'? Uma 
ausência de conflitos? Um esquecimento? Perdão? Ou um grande 
cansaço, uma exaustão, um esvaziamento do rancor? Parece-me 
que o que a maioria das pessoas entende por 'paz' é vitória. A vitória 
do seu lado. Isso é o que significa 'paz' para eles, enquanto, para os 
outros, paz quer dizer derrota. [...] A paz se torna um espaço onde as 
pessoas não sabem mais como habitar48.  

 

No contexto palestino, "tolerância" e a "paz" são termos do vocabulário político 

israelense, nada neutros ideologicamente, pelo contrário: mesmo quando usados 

por grupos minoritários de oposição, formados por israelenses contrários à 

ocupação, carregam o ideário da dominação, posto que permanecem (os termos) 

inquestionáveis, com o sentido que lhes foi atribuído pelo poder. Os estudos 

feministas, decoloniais e pós-coloniais já identificaram que aqueles que detêm o 

poder (o patriarcado, os vencedores, os colonizadores...) detêm igualmente os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Conversa gravada em 26/10/2016. 
48 Discurso proferido em 09/05/2001 e publicado na obra Ao Mesmo Tempo – Ensaio e Discursos, 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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privilégios sobre o léxico das narrativas. Por isso, mesmo a palavra "conflito" – 

usada por muitos acadêmicos e jornalistas quando se referem à questão palestina – 

aparece com forte carga ideológica; supõe um equilíbrio de forças que não existe 

entre o Estado de Israel e a população dos territórios palestinos ocupados. De que 

conflito se fala, então? 

"Uma sociedade em crise forja, para si mesma, um novo vocabulário usando 

palavras que já não descrevem a realidade, mas sim que tentam ocultá-la", afirmou 

David Grossman, citado por Lina Meruane (2014, p. 113). Vivendo em Nova Iorque, 

Estados Unidos, Meruane relata que está cercada por vizinhos judeus, com os quais 

têm ótima relação. Deles, escutou histórias terríveis sobre o Holocausto. "Todos 

estes vizinhos trazem consigo os fios da tragédia, portam os nós do holocausto: sua 

shoah não se concluiu", escreve ela (op. cit, pp. 122-123). "Não terminou ainda para 

ninguém. Segue se replicando, comovendo-nos, indignando-nos: vimos as imagens 

e nunca poderemos esquecê-las". 

Contudo, Meruane (p. 127) diz, a linguagem outorga as facilidades do 

esquecimento e da justificação no passado para inverter os papéis. Assim, a 

palavra, longe de libertar, pode facilitar a subjugação:  
 
É assombroso que sejam os próprios herdeiros do holocausto que 
tenham escolhido esquecer o que foi viver e morrer no lugar do 
oprimido, o que significou: o desprezo e a constante humilhação, a 
conseguinte suspensão de seus direitos cidadãos e humanos, sua 
conversão em inimigos, em seres indesejáveis, menos que animais, 
escória. Essas palavras inumanas fizeram possível o impensável: o 
genocídio. Não é então uma simples ironia. É uma irresponsabilidade 
histórica inaceitável e estremecedora que eles escolham não ver, ou 
pior, escolham repetir essa fórmula discriminatória sobre os 
palestinos. 
 

A antropóloga estadunidense Julie Peteet, no artigo Words as interventions: 

naming in the Palestine–Israel conflict (2005), examinou "a prática de nomear 

eventos, ações, lugares e pessoas", realizada pelo Estado de Israel, cujo objetivo 

final era estabelecer identidades e criar imaginários. Segundo Peteet (2005, p. 153),  

 
os nomes fazem parte de sistemas culturais que estruturam e 
nuançam a maneira como imaginamos e compreendemos o mundo. 
Incorporam significância ideológica e atributos morais e podem ser 
conscientemente mobilizados para vários projetos de poder.  
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Tanto Peteet quanto Lina Meruane observam que a fundação do Estado de 

Israel foi também uma fundação léxica, apoiada na linguagem, graças a três vetores. 

O primeiro diz respeito à criação de um idioma nacional próprio, conseguida, 

conforme destaca Meruane (2014, pp. 139-140), pela 
 
revitalização do hebraico clássico, um idioma quase morto ou vivo 
apenas em rituais religiosos, numa versão nova que se imporia sobre 
o árabe e o iídiche e o ladino e as demais línguas faladas por judeus 
de diversa procedência: o hebraico moderno conferiria uma 
identidade linguística única aos judeus-israelenses. 
 

O segundo vetor teria sido a "hebraicização" dos nomes, sinalizando o 

abandono do "velho judeu vitimizado pelos nazis" para assumir a identidade 

fortalecida do novo judeu israelense. David Gruen se tornaria Ben Gurion; Arien 

Sheinermann virou Sharon, e Golda Mabovitch assumiu Meyerson [Myerson] pelo 

casamento e logo adotou o Meir israelense. E, por fim, o terceiro passo: a troca dos 

nomes árabes de ruas, regiões e vilarejos, suprimindo-os por novos, em hebraico, 

como um sinal de "afirmação ideológica de propriedade e um reclamo sentimental de 

pertença". A política de nomear e renomear lugares foi tão bem-sucedida que 

moldou o imaginário coletivo, a ponto de destinar ao limbo do esquecimento a 

história dos territórios palestinos anterior a 1948. Do relato bíblico passa-se, sem 

constrangimentos, à história do Estado de Israel a partir de sua criação (ou 

independência, segundo o léxico vencedor). 

A naturalização da violência, em especial aquela presente na linguagem, faz 

com que ela não seja mais vista como violência, embora esteja ali presente, 

silenciando49 outras vozes, normalizando ausências. O discurso dos direitos 

humanos, o discurso humanitário, o discurso das agências e dos doadores 

internacionais em relação aos palestinos e aos territórios ocupados muitas vezes 

acaba por reproduzir a linguagem violenta da dominação justamente por não 

questionar determinadas naturalizações. Em outros momentos, tal discurso da 

"ajuda internacional" fala pelos palestinos, retendo-os no ciclo de vitimização, como 

se não soubessem ou pudessem se expressar com o próprio vocabulário. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 O silenciamento, no âmbito do discurso, impede a produção e a circulação de novos sentidos. Cf. 
Orlandi, Eni Pulcinelli. As formas do silêncio. No movimento dos sentidos. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1995. 
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Eliane Brum, em sua crônica Ana Júlia e a palavra encarnada (31/10/2016)50, 

discute como um corpo com voz, cujas palavras ainda carregam sentidos e 

polifonias, pode desafiar a assepsia, o engodo e o totalitarismo dos discursos 

oficiais. Brum parte da fala pública da estudante Ana Júlia Ribeiro, de 16 anos, na 

Assembleia Legislativa do Paraná – em nome do movimento de ocupação das 

escolas públicas no Brasil  que protestava contra o projeto de reforma do ensino 

médio do governo Michel Temer –, para refletir sobre presença e sobre um corpo 

que comunica; um corpo que é, ele mesmo, palavra (o "corpo linguístico" que havia 

mencionado Jose Antonio Sánchez; ver tópico 4.3). Ana Júlia é estudante 

secundarista e ocupou escola; naquele momento, ela era cada um e todos os 

estudantes secundaristas que tomavam escolas no Brasil e não foram ouvidos ou 

consultados durante a elaboração do projeto de reforma do governo. 

Talvez seja arriscado propor um embate entre os conceitos de "presença" e 

"representação" no caso de Ana Júlia, ou mesmo dos atores e atrizes palestinos, 

quando estes entram em cena, diante de plateias nacionais ou internacionais, 

apresentando uma peça de Playback Theatre, Teatro Fórum ou mesmo Alice no 

País das Maravilhas ou A Revolução dos Bichos. Contudo, pensamos como Ileana 

Diéguez Caballero, que recorre às reflexões do franco-argelino Jacques Derrida e do 

argentino Eduardo Grüner, em El Malestar de la Representación (2014)51: em vez de 

nos determos na disputa de definições sobre "presenças" e "representações", o mais 

importante é questionar o uso dessas tais presenças e representações pelos 

sistemas dominantes – e, em contraponto, pelas populações e camadas sociais 

oprimidas ou silenciadas.  

Escreve Ileana Diéguez (op. cit, p. 187): 
 
Como expõe Grüner, as discussões em torno às crises 
representacionais têm que incluir as crises dos representados: quem 
são os representados que os sistemas dominantes não só deixaram 
de representar mas também inclusive proibiram representar para 
produzir um vazio representacional? Os que diante das crises 
representacionais se sabem não-incluídos 'optam por incluir-se nos 
realia sociais irrepresentáveis' (Grüner, 2005: 360)52, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/31/opinion/1477922328_080168.html (Acessado em 
19/06/2017). 
51  Capítulo incluído na reedição mexicana de Escenarios Liminales – Teatralidades, 
performatividades, políticas. México: Paso de Gato-Toma Ediciones y Producciones Escénicas y 
Cinematográficas, 2014, e cedido pela autora à pesquisadora. 
52 Grüner, Eduardo. La cosa política o el acecho de lo real. Paidós: Buenos Aires, 2005. 
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aconteceu quando as multidões tomaram as ruas, os mercados, as 
cidades, dando corpo real a todas as teorizações: 'quando os 
imaginários perdem sua eficácia, os reais mais inimagináveis 
retornam desde os subsolos da matéria amorfa e irrepresentável' 
(369). 
 

Invisibilizados, esquecidos e representados de modo "deturpado", conforme diz 

a artista visual palestina Emily Jacir53, seja na política, na academia, na mídia ou na 

arte, os palestinos, por meio das vivências teatrais, reivindicam para si o direito, o 

espaço e a oportunidade de elaborar e manejar seus próprios vocabulário, símbolos, 

imagens, referências, memórias, narrativas e discursos. Assumem – conscientes ou 

não – seus corpos linguísticos, encarnam as palavras que são suas (não as de 

outrem), desvinculando-se dos estereótipos ou da proibição de presença a que são 

submetidos. Como dizia a camiseta de uma participante do projeto Je et Nous, da 

artista francesa Sylvie Blocher54, citado por Jacques Rancière (2012, p. 63), em que 

as pessoas eram convidadas a escolher uma frase íntima, daquelas ditas de si para 

si, e a exibi-la numa camiseta diante das câmeras: "Quero uma palavra vazia que eu 

possa preencher". 

Ileana Diéguez (op. cit., p. 189) traz um exemplo que ilumina o caso da 

vivência teatral na Palestina de modo geral, mas especialmente o de peças como 

Return to Palestine (Retorno à Palestina) ou The Siege (O Cerco), do Teatro da 

Liberdade. A pesquisadora fala em "representar em presenças as ausências", 
 
como quando as Mães da Praça de Maio portam sobre suas roupas 
as fotografias de seus desaparecidos, ou bordam seus nomes sobre 
os lenços brancos que cobrem suas cabeças. Elas na praça são 
presenças que representam um corpo duplo, o da morte e as 
ausências irrecuperáveis dos filhos que nunca regressaram, e o da 
vida que se nega ao esquecimento e que persiste em seguir 
exercendo as políticas da memória como atos do corpo, explicitando 
também impossíveis reconciliações.  
 

A peça The Siege (O Cerco), que estreou em abril de 2015, narra os 39 dias 

em que aproximadamente duzentas pessoas, entre civis, religiosos e combatentes 

de grupos radicais, permaneceram confinadas na Basílica da Natividade em Belém, 

em 2002, sob o cerco do exército israelense, durante a Segunda Intifada. Um guia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Ver epígrafe deste capítulo. No inglês, ela usa o termo "misrepresented", que optamos traduzir por 
"deturpados". 
54 Ver: http://sylvieblocher.net/fr/oeuvres/living-pictures/jeetnous/ (Acessado em 19/06/2017). 
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recepciona o público no espaço que simula o santuário cristão, com velas, cantos e 

incenso. Subitamente escutam-se tiros, e quatro combatentes armados entram no 

espaço. De longe, escutam-se ordens em hebraico vindas de um alto-falante: é o 

exército israelense anunciando o cerco à igreja. O padre pergunta aos combatentes 

o que fazem ali e logo compreende que estão sendo perseguidos; então, permite 

que permaneçam no santuário. O público, que partilha o mesmo ambiente, 

experimenta a sensação de estar cercado pelas tropas israelenses. 

Para escrever o texto da peça, o diretor e dramaturgo Nabil Al-Raee baseou-se 

em entrevistas feitas com indivíduos que viveram aquela situação, incluindo alguns 

dos militantes islâmicos que ainda se encontram exilados na Europa e em Gaza. 

Nabil optou por contar a história do cerco à Igreja da Natividade pelo olhar dos 

combatentes que lá estavam, um relato que jamais alcançou a mídia. Como o 

dramaturgo disse ao repórter Glenn McMahon, do periódico inglês The Huffington 

Post (11/05/2015) 55,  

 
é muito importante ver a jornada de um ser humano antes de olhar 
para ele como um combatente. Nossa imagem de militantes pela 
liberdade da Palestina tem sido terrivelmente apresentada por anos e 
anos. Para muitas pessoas, eles são um grupo de terroristas – 
principalmente nas grandes manchetes. Mas é importante contar a 
história deles: quem são essas pessoas, por que se juntaram à 
resistência, por que e para que eles estão lutando. É fundamental 
que as pessoas olhem para o lado que não estava no noticiário. 
 

Obviamente, ao desafiar a narrativa dominante sobre a Segunda Intifada e o 

cerco à Igreja da Natividade, corporificando os relatos dos combatentes que viveram 

tais eventos, a peça sofreu diversas acusações durante sua turnê pela Inglaterra. 

Grupos locais pró-Israel acusaram The Siege de fazer apologia ao terrorismo e 

organizaram um movimento para distribuir folhetos com a outra versão da história 

nos teatros onde a obra estaria em cartaz – a fim de "restabelecer o equilíbrio dos 

fatos apresentados na produção", segundo um representante do conselho judeu de 

Manchester&'( O jornal Times of Israel chegou a publicar uma reportagem intitulada 

"Atiradores palestinos viram heróis na produção britânica de The Siege", antes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&& "Palestine's Freedom Theatre Shines Spotlight on Fighters Dismissed as Terrorists on First UK 
Tour", The Huffington Post, 11/ 05/ 2015. Disponível em: http://www.huffingtonpost.co.uk/glenn-
mcmahon/palestines-freedom-theatre_b_7256124.html (Acesso em 16/06/2017). 
56 Ver: http://www.thejc.com/news/uk-news/136429/pro-israel-flyers-handed-out-intifada-play 
(Acessado em 13/06/2017). 
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mesmo da estreia do espetáculo&)( Curiosamente, quando a versão palestina de 

determinado fato é apresentada, exige-se que se conte a israelense também. Mas o 

oposto não acontece – a versão israelense sempre impera, sem necessidade de 

mostrar "o outro lado". 

Retomando o ponto de Ileana Diéguez, sobre "representar em presenças as 

ausências", o depoimento de Faisal Abu Alhaijaa, um dos atores da peça (e 

atualmente artista associado ao Teatro da Liberdade), é bastante revelador:  

 
Quando fizemos The Siege, as pessoas choravam. Elas se viam a si 
mesmas na história daqueles combatentes da liberdade em Belém, 
presos na Igreja da Natividade. [...] Somos a voz da comunidade. 
Estamos enviando a mensagem palestina, falando de algo que as 
pessoas viveram. Demos a eles a oportunidade de ver a si mesmos 
desde fora. E esse é o poder do teatro. Quando estamos dentro do 
problema, não conseguimos ver; não sabemos como reagir. Ao 
assistirmos a uma montagem relacionada a nós, isso nos dá a 
oportunidade de nos enxergarmos de fora – e a imaginação funciona 
de modo mais poderoso. Isso mantém nossa mente viva. Não 
conseguiremos liberar a terra se não liberamos a mente antes; e 
como fazê-lo? Mantendo-a viva.58  
 

De acordo com muitos dos entrevistados desta pesquisa (do Teatro da 

Liberdade ou dos outros teatros visitados), reações de identificação diante das 

peças são bastante comuns, mesmo nas montagens não-documentais (ficções 

adaptadas ao contexto palestino). Talvez pelo motivo descrito por Faisal: a 

oportunidade de os palestinos se verem não só representados, mas igualmente 

presentes naquela narrativa que não é única, mas coletiva, comunitária, inclusiva. 

Afirma Diéguez (2014, p. 193): 
 
Em inevitável vínculo com a teoria do ato ético desenvolvida por 
Mikhail Bakhtin em sua filosofia da vida, a presença se constrói na 
esfera social, no espaço das representações e da linguagem, no 
triplo ato (eu para mim, eu para outro, e outro para mim) onde se 
constrói a ética. Não é a fisicalidade ou a objetualidade pura que 
assegurariam a saída das simulações, as repetições ou as 
perpetuações de uma ausência presentificada (e petrificada) por 
representações. É no espaço intersubjetivo e social onde se 
desmontam as representações e se expõem as presenças.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Disponível em: http://www.timesofisrael.com/palestinian-gunmen-turn-heroes-in-uk-production-of-
the-siege/ (Acesso em 14/06/2017). 
58 Entrevista concedida à pesquisadora em 25/11/2016. 
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Ética e estética como forma de resistência, portanto, no encontro entre atores e 

público na caixa preta ou nas ruas de um vilarejo, de um campo de refugiado, de um 

centro comunitário; nos jogos teatrais das oficinas para crianças e jovens; na coleta 

de histórias do Ônibus da Liberdade; na imaginação partilhada de outros mundos 

possíveis, na reapropriação da linguagem da vida (e não da morte, do necropoder), 

na experiência da coletividade, longe de postos de controle, fora de bantustões, 

ainda que de modo efêmero. 

Que Palestina percorri quando percorri os territórios palestinos ocupados 

naqueles meses de 2016? A Palestina do teatro. E de sumud. 

 



!

!

169!

 

 

 

 

 

Figura 9 – Alunos do ensino fundamental de Jenin aguardam na entrada do Teatro 

da Liberdade a fim de assistir a uma sessão exclusiva para escolas de Images from 

the Life of Ghassan Kanafani (Imagens da vida de Ghassan Kanafani). 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

"Porque há o direito ao grito. Então eu grito."  
Clarice Lispector, escritora brasileira1 

 
 
 
Durante o percurso dessa investigação, que não foi apenas geográfico ou 

acadêmico, mas também afetivo, político e artístico, houve inúmeros aprendizados e 

descobertas. Talvez uma das constatações mais significativas neste momento, 

derivada tanto do acompanhamento intensivo das atividades do Teatro da 

Liberdade, na Palestina, quanto do trabalho como provocadora teórico-artística2 na 

Companhia de Teatro Heliópolis, em São Paulo, seja a sintonia com as premissas 

contemporâneas que guiam a abordagem pedagógica do teatro. Como diz Maria 

Lúcia Pupo, no primeiro ensaio de Para Alimentar o Desejo de Teatro (2015, p. 20),  
 
Quando pensamos o teatro à luz das últimas décadas, 
inevitavelmente estamos também examinando, implícita ou 
explicitamente, como o envolvimento com essa arte pode ampliar o 
espectro da percepção que crianças, jovens e adultos têm de si e do 
mundo. 
Muitos dos diretores responsáveis pelas grandes transformações 
teatrais do último século, tais como Stanislavski, Grotowski ou Barba, 
de certa forma também foram pedagogos. De modo radical eles 
sempre associaram a depuração de sua arte ao desenvolvimento 
pessoal daqueles que a praticam. 
 

Por isso, mais que os espetáculos em si mesmos ou sua recepção por parte do 

público palestino, o que se revelou essencial nesse trajeto investigativo foi 

considerar todas vivências teatrais propiciadas pelo Teatro da Liberdade, em sua 

escola ou nas oficinas livres, na perspectiva das atividades promovidas pelos outros 

teatros visitados – que vão nessa mesma linha, priorizando o caráter lúdico do 

teatro. Em razão das restrições impostas por Israel ou pelo poder local (político e 

religioso) à população dos territórios palestinos ocupados, discutidas nos capítulos 

anteriores, a circulação de espetáculos estrangeiros praticamente inexiste. São raros 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lispector, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1977. p. 13. 
2 Durante o processo da peça Sutil Violento, contemplado pela 28ª Edição do Programa Municipal de 
Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Anteriormente, no processo anterior, de A Inocência 
do que (Não) Sei, como artista colaboradora. 
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os festivais internacionais e, quando ocorrem, permanecem restritos a localidades 

específicas (em geral, Jerusalém Oriental, Belém e Ramallah). Quanto à circulação 

interna de produções locais, a despeito dos postos de controle e outras barreiras à 

mobilidade, ela acontece graças à articulação dos grupos entre si e com as escolas 

e centros comunitários. 

Na Palestina, há uma intensa carga de politicidade nas vivências teatrais, 

sejam elas sob a forma de oficinas abertas à comunidade, cursos de formação de 

instrutores ou de atores profissionais, seja sob a forma de experiências de Playback 

Theatre e Teatro do Oprimido (e variantes) ou de montagens propriamente ditas. 

Como vimos, o estímulo ao jogo, à reflexão e ao convívio, a afirmação do corpo, a 

criação de espaços seguros de expressão criativa individual e o refinamento da 

percepção de mundo por meio da criação coletiva, conjunta, são ganhos 

indiscutíveis de tais experiências, que desafiam a lógica de representação das 

ocupações (novamente retomamos a definição de Jonatan Stanczak no tópico 3.6) e 

provocam dissenso, reorganizando a partilha do sensível na sociedade palestina. 

Concordamos com a abordagem de Maria Lúcia Pupo (op. cit., p. 21):  
 
Estamos, pois, aludindo a um modo de relação no fazer e no fruir 
teatro que possa romper com os modelos dominantes de consumo 
espetacular. Fazemos referência a uma prática artística plena, sem 
concessões, tecida a uma ação educativa, social, portanto sempre 
de cunho direta ou indiretamente político. 
 

As manifestações teatrais que envolvem público e implicam interação e 

presença permitem aos palestinos – ainda que de forma efêmera, momentânea – 

vivenciar momentos liminares3, ou seja, momentos de suspensão e interrupção das 

formas de organização social (cf. Turner, 1974; Dawsey, 2005). Nesses momentos, 

de modo espontâneo, irrompe uma experiência livre dos clichês associados à 

estrutura tradicional e às habituais representações da sociedade palestina sob 

ocupação/ ocupações (normas, papéis sociais, ditames religiosos, restrições 

israelenses etc.). O antropólogo Victor Turner (op. cit, pp. 154-159) nomeia tal 

experiência de communitas. O também antropólogo John Dawsey (op. cit, p. 166) 

explica:  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Ou liminoides, se assumirmos o ponto de vista de que se tratam de formas de manifestação 
simbólica não-centrais.  
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Nos momentos de suspensão das relações cotidianas é possível ter 
uma percepção mais funda dos laços que unem as pessoas. 
Despojadas dos sinais diacríticos que as diferenciam e as 
contrapõem no tecido social, e sob os efeitos de choque que 
acompanham o curto-circuito desses sinais numa situação de 
liminaridade, pessoas podem ver-se frente a frente. Voltam a sentir-
se como havendo sido feitas do mesmo barro do qual o universo 
social e simbólico, como se movido pela ação de alguma oleira 
oculta, recria-se. 
 

 

Imagens do passado se articulam às do presente, gerando uma experiência 

singular que ganha expressão na performance teatral, repleta de novos sentidos. 

Esse saber, tal e qual discute Walter Benjamin em O Narrador (1975)4, advindo da 

histórias coletivas tecidas de geração em geração (erfahrung) em diálogo ativo com 

experiências vividas no presente (erlebnis), a nosso ver, constitui a essência da 

sumud palestina.  

O teatro propicia, então, a experiência de communitas e vai de encontro à 

"biopolítica do despertencimento" imposta por Israel, que fragmenta, espalha e 

desvincula. O processo de fragmentação territorial da Palestina está intimamente 

relacionado à dispersão populacional – basta pensar na separação entre Cisjordânia 

e Gaza; entre as cidades, os campos de refugiados internos5 e os externos, isto é, 

localizados em países vizinhos; e nas famílias palestinas que vivem em diáspora no 

exterior. As formas de expressão simbólica também estão desmembradas, sem 

unidade ou continuidade. "No espelho mágico de uma experiência liminar, a 

sociedade pode ver-se a si mesma a partir de múltiplos ângulos, experimentando, 

num estado de subjuntividade, com as formas alteradas do ser", escreve Dawsey 

(op. cit., p. 165).  

Passado o momento, o espelho se estilhaça. A sociedade retoma seu 

cotidiano, mas sobram cacos, ruídos: conceitos que não se encaixam, vozes 

dissonantes, incoerências, lampejos e memórias involuntárias, tensões cujo 

desfecho pode ser positivo ou negativo (basta recordar os ataques ao Teatro da 

Liberdade depois das apresentações de Animal Farm, por exemplo). De todo modo, 

no contexto palestino, o teatro não parece ser inócuo e não há, por parte das 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Benjamin, Walter. O Narrador. Em: Benjamin, W. et al. Os Pensadores – Textos Escolhidos. São 
Paulo: Abril Cultural, 1975. 
5 Durante a pesquisa de campo, em muitos momentos escutei a menção à autodiferenciação que 
muitos palestinos fazem entre os que moram na cidade e aqueles que vivem nos campos de 
refugiados.  
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plateias, expectativa de que seja mero entretenimento; recordemos o comentário 

dos espectadores, segundo Micaela Miranda6, sobre a peça Lost Land (Terra 

Perdida), uma adaptação de O Bosque das Ilusões Perdidas, de Alain Fournier, que 

trazia uma história de amor com o pano de fundo da Nakba: "não queremos pão e 

circo". 

"[O] teatro, evidentemente, não muda o mundo e não faz revolução", escreve o 

francês Gilles Deleuze, em suas reflexões sobre o trabalho do encenador, ator e 

dramaturgo italiano Carmelo Bene, em Sobre o Teatro (2010, p. 56). No entanto, 

pode gerar ou despertar um devir, "um meio pelo qual se comunica com outros 

tempos, outros espaços" (op. cit, p. 35). Bene buscava um teatro, segundo Deleuze, 

que não se submetesse ao historicismo (a história dos "maiores") ou à constância e 

à invariabilidade (normalizações); um teatro que eliminasse tudo o que exercesse 

poder, o Poder, e que não caísse na armadilha dos conflitos institucionalizados7, 

tornados imagens estanques, produtos consumíveis. Bene propunha, então, desafiar 

os "fatos majoritários", aqueles da maioria – entendida aqui não como "quantidade 

maior, mas, antes de tudo, o padrão em relação ao qual as outras quantidades, 

sejam elas quais forem, serão consideradas menores" (p. 59). 

Assim, o teatro, para o artista italiano, reafirmado por Deleuze, teria uma 

função modesta, mas eficaz: 
 
Essa função antirrepresentativa seria traçar, constituir de algum 
modo, uma figura da consciência minoritária, como potencialidade de 
cada um. Tornar uma potencialidade presente, atual, é 
completamente diferente de representar um conflito. Não se poderia 
mais dizer que a arte tem um poder, que ainda tenha poder, mesmo 
quando ela critica o Poder. Pois, erigindo a forma de uma 
consciência minoritária, ele remeteria a potências do devir, que 
pertencem a um domínio diferente do domínio do Poder e da 
representação-padrão (idem, p. 60). 
 

De acordo com essa linha argumentativa, o teatro, seguindo tais premissas, 

constituiria uma "consciência de minoria, enquanto devir-universal", uma consciência 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Ver décima nota no tópico 3.1. Entrevista concedida à pesquisadora em 24/10/2016. 
7 No caso palestino, um conflito normalizado seria justamente o embate maniqueísta entre o palestino 
vitimizado e o soldado israelense violento; se pensarmos, contudo, nos porcos da peça Animal Farm, 
do Teatro da Liberdade, reproduzindo as estruturas de poder do opressor, em referência direta à 
Autoridade Palestina, e, ao mesmo tempo, remetendo a um animal tido como impuro pela religião 
majoritária (o porco no Islã), notamos o caráter desestabilizador da experiência teatral. 
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não-interpretativa, individual mas não solitária, que geraria uma "potencialidade 

amorosa" (cf. p. 64). 

Essa reflexão nos faz lembrar algumas passagens de O Circuito dos Afetos – 

Corpos políticos, Desamparo e O Fim do Indivíduo (2016), do filósofo brasileiro 

Vladimir Safatle, especialmente quando o autor desafia teorias normativas de 

reconhecimento e identidades, teorias estas que desvinculam política e corpo, 

história e natureza. Safatle elabora uma argumentação em torno da ideia de 

contingência – baseada nos filósofos Hegel e Georges Canguilhem –, próxima à de 

acontecimento (isso nos remete, mesmo que de modo indireto, a Benjamin e 

Turner). Afirma ele (op. cit, p. 313): 
 

Nesse sentido, é possível dizer que um acontecimento contingente é 
exatamente aquele que traz o não percebido e o incomensurável à 
cena. Incomensurável não por ser infinitamente grande ou pequeno, 
mas por ser infinitamente outro. Por isso, ele quebra a redundância 
de um sistema de informações que sempre precisa encontrar, entre 
fatos dispersos, um denominador comum de contagem. 

 
O acontecimento contingente, ao romper o redundante sistema de informações 

que rege a sociedade, gera fagulhas dessa "consciência de minoria", desse devir 

(experiência concreta da multiplicidade possível8), e produz uma "potencialidade 

amorosa", que arriscaríamos explicar como uma potencialidade associada à 

indeterminação ou indistinção de predicados (cf. Safatle, op. cit, pp. 23-26), na qual 

os indivíduos não se definem mais por aquilo que possuem (predicados) nem se 

vinculam pela possessão dessas definições. Ou seja, o sistema de reconhecimento 

do outro pelo simples fato de ele possuir os mesmos predicados identitários que eu 

igualmente é rompido. Desamparados com a dissolução de tais referências, os 

sujeitos se vinculam não mais pela afirmação da individualidade (ou da diferença, da 

hierarquia etc.), mas por relações horizontais de reconhecimento. Ou seja, 

novamente chegamos a uma experiência de communitas. Isso pode ser bastante 

desestabilizador para o poder e os preceitos normativos. 

Quando o Ônibus da Liberdade passou pelo vilarejo de Atuwani, em abril de 

2016, os então estudantes do curso do Teatro da Liberdade foram surpreendidos 

com uma notícia positiva: a recepção da peça Atuwani, apresentada em fins de 

outubro de 2014, quando ainda estavam no primeiro ano, e baseada nos relatos da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Cf. Viveiros de Castro, 2015, pp. 183-190. 
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comunidade colhidos meses antes, havia sido tão positiva que os alunos da única 

escola do vilarejo decidiram apresentar, aos participantes do ônibus, uma 

encenação realizada por eles sobre seu próprio cotidiano.  

"A peça encorajou os estudantes a expressar seus sentimentos e problemas 

por meio do teatro", diz o professor Mohammad Abu-Halawa. "Foi muito positivo 

para eles, também para os professores e as famílias. Eles sentiram que havia quem 

se preocupasse com seus problemas diários, seu sofrimento, toda a situação 

causada pelos assentamentos e o exército." Atuwani, na região dos montes ao sul 

de Al-Khalil, está cercada por assentamentos ilegais israelenses, com destaque a 

Havat Ma'on, e ataques de colonos, muitas vezes violentos (com pedras e armas de 

fogo), são comuns. A presença de soldados das Forças de Defesa Israelense nem 

sempre garante a segurança dos palestinos, que contam apenas com a presença 

protetiva de voluntários do movimento italiano de resistência não-violenta 

Operazione Colomba, que, entre outras ações, fazem a escolta de crianças das 

aldeias vizinhas, Tuba e Maghair Al-Abeed, na ida à escola de Atuwani e no retorno 

à casa. 

"Ao revelar artisticamente diferentes questões de uma sociedade, o teatro 

estimula a imaginação das pessoas e as provoca a agir, a encontrar soluções", 

afirmou o palestino Ihab Zahdeh, diretor e co-fundador do Teatro do Sim, em Al-

Khalil, em entrevista9 à pesquisadora em ocasião da 4ª edição da Mostra 

Internacional de Teatro de São Paulo. O mesmo Zahdeh, em mesa de debates10 já 

mencionada anteriormente, afirmou: "A experiência da política é menor que a da 

arte". O encenador referia-se justamente à aridez atual da esfera pública palestina, 

em que os canais de participação e expressão, quando não limitados, são pré-

determinados pelos grupos de poder locais.  

O teatro, então, dá aos jovens palestinos a oportunidade de não só imaginar 

outros mundos possíveis (para além da realidade apreendida), mas igualmente de 

encarná-los, corporificá-los, incorporá-los no hoje e agora e assim habitar, na 

imanência e na transcendência, esse presente que aparentemente não lhes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 http://mitsp.org/2017/o-teatro-me-liberta-dos-cercos-e-barreiras-exteriores/ (Acessado em 
21/06/2017). 
10 A mesa "Teatro na Palestina: relações entre política e arte” ocorreu em 18/03/2017 e contou com a 
participação da pesquisadora. Declaração citada por Valmir Santos em reportagem para a Folha de 
S. Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1868695-mais-politizada-mitsp-atrita-sujeito-
sociedade-e-dimensao-da-arte.shtml .(Acessado em 26/04/2017). 
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pertence. "Pois a questão política é, em primeiro lugar, a capacidade de os corpos 

se apoderarem de seus destinos" (Rancière, 2009, p. 78). E mais: como aponta a 

educadora brasileira Maria Cecília Sanchez Teixeira (2006, p. 2017-2018),  
 
numa perspectiva durandiana11, que é a nossa, é através do 
imaginário que nos reconhecemos como humanos, conhecemos o 
outro e apreendemos a realidade múltipla do mundo. É o imaginário 
que, por meio do processo de simbolização, define as competências 
simbólico-organizacionais dos indivíduos e dos grupos, organizando 
as experiências e as ações humanas. São os processos de 
simbolização que permitem ao ser humano assumir sua humanidade, 
tomar consciência da condição própria dos seres vivos, ou seja, do 
seu destino mortal. 
 

 

Nas vivências teatrais palestinas, a experiência humana é recriada a despeito 

dos espaços de morte que tentam se impor. Medusa, como vimos, ganha outra 

perspectiva: ela não precisa tornar-se monstro, ela não se torna necessariamente 

um monstro. Ou ainda: se ela foi petrificada na condição de monstro, não teria seu 

olhar também sido condicionado a petrificar outros? A quem a manutenção desse 

ciclo de violência interessa, interna e externamente? Libertar Medusa não significa 

virar mártir, shahid, e desta maneira continuar alimentando um belicismo que só 

serve à dinâmica colonialista e neoliberal, a jogos de poder locais e internacionais e 

a determinados vocabulários. Libertar Medusa é despetrificá-la; devolver-lhe 

humanidade, corpo, voz, imaginação, vínculos e liberdade. Devolver-lhe o lar e a 

condição cidadã que lhe são de direito. 

O teatro nos territórios palestinos ocupados ainda tem um longo percurso para 

lapidar-se esteticamente, afinar o diálogo com as plateias, manter-se inclusivo e 

independente, apesar dos tentáculos dos doadores internacionais, do governo local, 

da matriz de controle israelense etc. Contudo, consolida-se como um espaço em 

que perguntas são feitas continuamente e onde ainda é possível experimentar com 

prazer e ousadia. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Do estudioso francês Gilbert Durand, autor de A imaginação simbólica (1988) e As estruturas 
antropológicas do imaginário (1997), entre outros. 
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Figura 10 – Cena de Return to Palestine (Retorno à Palestina), com os alunos da 

terceira geração do Teatro da Liberdade, apresentada no campo de refugiados de 

Jenin. 

 

 

 
Fonte: Teatro da Liberdade, 2016. 
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Figuras 11 e 12 – Cenas de Return to Palestine (Retorno à Palestina) em 

apresentação no palco italiano. 

 

 
 

 
Fonte: Ursula Zangger, 2016. 
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Figura 13 – Conversa depois de uma das apresentações de Images from the Life of 

Ghassan Kanafani (Imagens da vida de Ghassan Kanafani) exclusivas para escolas 

e/ou organizações comunitárias no Teatro da Liberdade. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 
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Figura 14 – Curso livre de teatro voltado para crianças entre 6 e 12 anos e 

comandado pelo ator e instrutor Ahmad Al-Rokh no Teatro da Liberdade. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016. 
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Figura 15 – Cena da peça Enemy (Inimigo), a primeira produção dos alunos da 

terceira turma da Escola de Teatro do Teatro da Liberdade. 

 

 

 
Fonte: Teatro da Liberdade, 2014. 
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Figura 16 – Cena da peça The Island (A Ilha), do Teatro da Liberdade. 

 

 
Fonte: Teatro da Liberdade, 2103. 

 

 

 

Figura 17 – Debate realizado em São Paulo, durante a 1ª Bienal Internacional de 

Teatro da Universidade de São Paulo, com a participação dos atores Ahmad Al-

Rokh e Faisal Abu Alhaijaa, do diretor Gary Sealey e do operador de luz Mohammad 

Saadi e mediação da pesquisadora.  

 

 
Fonte: Tusp, 2013. 
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Figura 18 – Cena da peça The Siege (O Cerco), do Teatro da Liberdade.  

 

 

 
Fonte: Teatro da Liberdade, 2015. 
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Figuras 19 e 20 – Imagens do campo de refugiados de Jenin. 

 

 
 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016. 
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Figuras 21 e 22 – Imagens da cidade de Jenin. 

 

 
 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016. 
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Figura 23 – Monumento em uma das avenidas da cidade de Jenin.  

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016. 
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Figura 24 – Campo de oliveiras em Burqin, região de Jenin, norte da Cisjordânia. 

 

 

 
Fonte: Maria Fernanda Ceccon Vomero, 2016 
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A) Teatro da Liberdade (Masrah Al-Hurriya), no campo de refugiados de Jenin. 
ABU ALHAIJAA, Faisal. Entrevista concedida à pesquisadora em 25/10/2016. 

ABU ALROB, Amir. Entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 

AL-AZZEH, Osama. Entrevista concedida à pesquisadora em 19/11/2016. 

AL-RAEE, Nabil. Entrevista concedida à pesquisadora em 15/11/2016. 

_____________; MIRANDA, Micaela e SHEHADA, Alaa. Conversa registrada pela 

pesquisadora com anuência dos participantes em 26/10/2016. 

AL-ROKH, AHMAD. Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 

MOAWIA, Mohammed. Entrevista concedida à pesquisadora em 13/11/2016. 

MIRANDA, Micaela. Entrevistas concedidas à pesquisadora em 24/10/2016; 

08/11/2016. 

NAGHNAGHIYE, Adnan. Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 

ODEH, Ranin. Entrevista concedida à pesquisadora em 17/11/2016. 

SHEHADA, Alaa. Entrevista concedida à pesquisadora em 25/10/2016. 

SHETA, Mustafa. Entrevista concedida à pesquisadora em 06/11/2016. 

STAITI, Mustafa. Entrevista concedida à pesquisadora em 09/06/2008. 

STANCZAK, Jonatan. Entrevista concedida à pesquisadora em 01/11/2016. 

TALAHMEH, Ihab. Entrevista concedida à pesquisadora em 31/10/2016. 

 

B) Outros teatros13 
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em Atuwani. 

AL-SHYOUKHI, Raed. Entrevista concedida à pesquisadora em 28/11/2016, em Al-

Khalil. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente pela própria pesquisadora, durante as 
estadas na Cisjordânia, e gravadas em formato mp3, com anuência do entrevistado, por meio de um 
aparelho Zoom H1 Handy Recorder. A única exceção foi a entrevista com Mustafa Staiti, gravada em 
vídeo com uma câmara JVC Everio HDD e realizada em 2008, no primeiro contato com o Teatro da 
Liberdade. O idioma usado foi o inglês, no qual a pesquisadora é fluente. 
13 Embora o foco tenha sido sempre o Teatro da Liberdade, as entrevistas extras foram realizadas 
com o intuito de conhecer e compreender o contexto da cena teatral na Palestina. Os entrevistados, 
cientes de tal propósito, estiveram de acordo. 
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AOUN, Iman. Entrevista concedida à pesquisadora em 26/11/2016, em Al-Jiftlik. 

FUAD, Saji. Entrevista concedida à pesquisadora em 26/11/2016, em Ramallah. 

MASSOU, Khalid. Entrevista concedida à pesquisadora em 03/12/2016, em Beit 
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sumud 

– resiliência, perseverança, 

fortaleza, resistência 

 


