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A grande diáspora judaica começou no ano 70 (1) quando Tito, 
comandando legiões romanas, ocupou Jerusalém, espalhando seus ha
bitantes pelo já então vasto Império Romano. 

Durante séculos os judeus permaneceram dispersos pelo mundo, 
substituindo um país pelo outro, logo que as perseguições atingiam 
um ponto intolerável. Viveram na Alexandria cosmopolita, na Penín
sula Ibérica muçulmana, na Holanda comerciante, na França, na Rús
sia. na Polônia. .. Ao fim das orações, auguravam-se, saudosamente, 
encontrar-se "o ano vindouro em Jerusalém"·. Era o sionismo mes
siânico. aquêle que aceitaria por um milagre a devolução da Pales
tina aos judeus, mas não estudava a maneira objetiva de concretizar 
o sonho. 

Somente no século XIX foram esboçadas as primeiras tentativas 
de colonização agrícola judaica na Palestina. Elas restringiram-se, 
porém, a iniciativas isoladas, como a de Moisés Montefiore que em 
1841 comprava uma plantação de laranjas e logo depois construia um 
nôvo bairro em Jerusalém (2). 

Muito tempo passaria ainda antes que surgisse o sionismo po
lítico. Experiências inúmeras seriam realizadas para que o movimento 
de colonização judaica na Palestina tivesse êxito. O ceticismo era 
desde logo muito grande, argumentando-se que 

"na História tôda a colonização tem sido realizada por um país, 
uma Pátria que envia colonizadores" ... "Pode esperar-se que o 
povo judeu, carente de Pátria, colonize a Palestina?" (3). 

----:--
(*). - Comunicação apresentada na 5" sessão de estudos, no dia 6 de setembro 

de 1967 (Nota do, Redação). 
(1). - Antes dessa, houve a diáspora provocada por Nabucodonosor que, após 

vencer os judeus em 586 a.C., deportou-os para diversas regiões do Im
pério Babilônico. 

(2). - Margulics (Marcos), Israel, Estudo sôbre o nascimento de uma Nação, in 
"Anhembi" São Paulo, ano XI (nl;> 124) março de 1961, p. 39. 

(3). - Baron (Saio), 
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A resposta dentro da História poderia ser fornecida pelos dois 
primeiros Estados judeus: o primeiro organizado por exilados do Egi
to; o segundo, pelos judeus babilônicos, libertados por Ciro e lide
rados por Esdras. Mas, para a concretização do terceiro Estado ju
deu, o atual, seriam necessárias seis ondas migratórias que vamos. 
sucintamente, estudar. 

1. - PRIMEIRA ONDA IMIGRATÓRIA (1882-1896). 

Em 1881 foram desencadeados uma série de pogroms na Rússia. 
logo após a morte de Alexandre I. Essas perseguições funcionaram 
como alavanca para recordar aos judeus a existência da Palestina. 
Em 1882 partiu para lá o primeiro grupo de jovens, composto de tre
ze rapazes e uma moça. Logo depois uniram-se a êste grupo pioneiro 
mais algumas dezenas de estudantes secundários e universitários. Em
bora idealistas. na acepção mais romântica da palavra, tinham obje
tivos concretos: pretendiam encontrar, não o refúgio onde pudessem 
estudar e rezar sem serem molestados ou descansar depois de mortos 
em solo sagrado (o que era o objetivo dos religiosos que para lá se 
dirigiam) mas construir, na Palestina, uma casa para a sua e as de
mais gerações. 

Para que se possa ter bem uma idéia das condições materiais 
de que dispunham. atente-se para a seguinte passagem: 

"Um integrante do grupo narra em seu diário que num deter
minado momento ficaram sem recursos, ou melhor, com dez francos 
para as catorze pessoas que formavam o grupo. E, visto que entre 
êles havia fumantes, estourou uma discussão que durou tôda a noite, 
acêrca de gastar-se as últimas moedas em tabaco ou em pão. Final
mente os fumantes se impuseram e o grupo ficou sem comer. Foi 
assim que negociaram os pioneiros de Israel com o Sultão do Im
pério Otomano, para adquirir os direitos de estabelecer-se na Pa
lestina" (4). 

A despeito de tôda essa falta de base no real, a primeira onda imi
gratória tinha uma das características que iriam marcar todo o mo
vimento nacional judaico: buscavam a Palestina, não para morrer e 
sim pra viver, com a consciência de que só à base da lavoura era pos
sível constituir uma comunidade produtiva, ponto de partida para umZl 
renovação, em nível de povo e de classe, que dezenove séculos ha
viam ensinado ser necessária. 

(4). - Tsur (Jacob), El Sionismo, Movimiento 
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Com pouco mais que o puro idealismo e contando com auxílio 
de pequeno agrupamento de jovens de Jerusalém, os pioneiros fun
daram, entre outras, as seguintes colônias: 

em 1882 - Rishon Letzion e Ness Tziona; localizadas quase 
à beira mar. 

em 1883 - Zichron Isaacov (no vale do Sharon) e Rosh Pi-
ná (na Galiléia). 

em 1884 - Guedera. 
em 1890 - Mishmar Hayarden (no vale do Jordão). 
Cumpre notar que os nomes dessas colônias são muito signifi· 

tivos, como, por exemplo, "O primeiro de Sião" (5), "O milagre 
de Sião". "O Guardião do Jord'io" e outros. 

Ao fim de alguns anos, entretanto, a iniciativa beirava o fra
casso. A maior parte dêsses colonizadores era constituída de estudan
tes que não tinham nenhum conhecimento do trabalho agrícola. Che
gando ao país, defrontaram-se com problemas concretos, impossíveis 
de serem resolvidos por meio de slo~ans altissonantes. Havia falta 
de água em quase todo o país. A região do Hule, ao norte, era pan
tanosa, provocando doenças tropicais desconhecidas dos imigrantes. 
Não podiam contar com aquêles que já residiam no país, pois, além 
do grupo já citado, ou eram árabes sujeitos a um regime feudal de 
trabalho, ou judeus ortodoxos, desligados de problemas terrenos. Além 
disso, o domínio turco a quem a Palestina estêve sujeita de 1517 a 
1917, longe de auxiliá-los, criava os maiores embaraços, pois temia 
uma modificação no panorama sócio-econômico do país e uma inter
venção estrangeira. 

Esta era a situação no final da década dos oitenta; a tentativa 
estava fadada ao fracasso se não surgissem elementos que pudessem 
modificar radicalmente o panorama. 

O primeiro dêsses elementos foi o Barão Edmond de Rothchild, 
de tradicional família de banqueiros. O Barão destinou somas co
lossais tanto para investimentos nas colônias já existentes, como para 
compra de novos terrenos. Por outro lado, enviou especialistas em 
agricultura, notadamente em vinha. E, preocupado com a desorga
nização que campeava, enviou também administradores para os agru
pamentos. 

Outro dos elementos que influiram a favor da colonização, rea
firmando tese sartreana (6), foram novas perseguições na Rússia. 

(5). - Sião é uma colina de Jerusalém que se apresenta como símbolo e sinô
nimo da cidade e do país; daí vêm as palavras sionismo, sionista, etc. 

(6). - "Longe de a experiência engendrar a noção de judeu, é esta, ao contrá
rio, que ilumina a experiência: se o judeu não existisse, o antisemita in
ventá-lo-ia". Sartre (Jean-Paul), Reflexões sôbre o racismo. São Paulo, 
Difusão Européia do Livro 1960, 
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culminando com a expulsão dos judeus de Moscou. Criou-se logo um 
comitê judáico destinado à imigração em Odessa e o movimento 
avivou-se, alcançando o apogeu nos anos de 1890-1891. 

Daquela época são as colônias de Beer-Tuvia e Metula, ambas 
fundadas em 1896. O sistema do Barão, organizado com tôda a boa 
vontade, começou, no entanto, a dar resultados os mais negativos. O 
ideal da colonização perdeu aquilo que tinha de nacional para se 
tornar um movimento patriarcal e filantrópico, para não dizer - e 
por que não? -- colonialista. :f:sse tipo de empreendimento, se de 
um lado mostrou que a colonização de Israel pelos judeus era pos
sível, demonstrou também não ser aquêle o método. O protecionis
mo de ricaços, a burocratização da emprêsa, a agricultura quase que 
exclusivamente dedicada a um único produto (a uva), os preços ar
tificialmente sustentados, não eram bases em que se pudesse estru
turar uma economia duradoura. 

A partir do momento em que o imigrante judeu deixou de ser 
um agricultor para se tornar um empresário, todo sentido do seu 
idealismo se perdeu. Além do estímulo espiritual que deixou de exis
tir, surgiram dificuldades de ordem material para a imigração de 
novos grupos. O problema principal era o de mão-de-obra. 

A mão-de-obra judaica podia ser considerada rara e inconstante: 
pelo pequeno número de imigrantes e pela grande proporção daque
les que voltavam às suas terras natais, enquanto que a mão-de-obra 
árabe era abundante e estável. A mão-de-obra judaica era cara, ao 
contrário da árabe, pois o mínimo necessário ao imigrante europeu 
era mais que o máximo exigido pelo felá. A par de todos os movi
mentos sociais europeus, os judeus chegavam à Palestina portanto 
como bagagem uma consciência de classe muito elevada, o que não 
acontecia com o camponês árabe que nenhuma tradição de luta so
cial tinha. Em têrmos de produção também o agricultor, proprietá
rio de terras, preferia o árabe ao judeu pois aquêle, muito mais ex
perimentado no tipo de lavoura desenvolvido, era um trabalhador 
bastante mais eficiente. 

Assim, a fixação do imigrante ao solo dava-se apenas quando 
conseguisse ser proprietário, pois como trabalhador rural não encon
traria condições de permanência no país. A continuar naquele ritmo 
o imigrante não passaria de uma espécie de effendi (7) judeu, iden
tificado como elemento da classe dominante, divorciado tanto do 
seu povo como do lavrador árabe. 

(7). - Effendi é o proprietário de terras, ao passo que o felá é a 
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2. - A SEGUNDA ONDA IMIGRA TÚRIA. 

A segunda onda imigratória que durou de 1905 a 1914 foi 
aquela que, corrigindo a situação anômala acima referida, deu ca
racterísticas marcantes à colonização judaica da Palestina, além de 
fornecer líderes (como o ex-presidente Ben-Tzvi e o ex-primeiro 
ministro Ben Gurion) que até alguns anos atrás permaneciam à testa 
do Govêrno de Israel. Outra vez um pogrom foi responsável ime
diato: desta feita foram as perseguições de Kischinev, na Rússia, 
de 1903 a 1905. A frustrada revolução de 1905 e o populismo so
cialista moldaram êsse grupo de elementos das classes média e pobre, 
dentro de uma visão proletário-camponesa. Sua consciência de classe 
era fruto não apenas do pragmatismo como ainda de conclusões teó
ricas. Frustrados como revolucionários de 1905, atacados como ju
deus em sucessivos pogroms, deixaram de ser revolucionários judeus 
para, substantivando o adjetivo, constituirem-se em judeus revolu
cionários. Daí a fôrça e a importância dessa segunda onda imigra
tória (8). 

Emigrando para a Palestina, tinham opinião formada a res
peito do problema de trabalho: êste deveria ser todo realizado por 
mãos judaicas, por duas razões: 1) - apenas dessa maneira ha
veria uma verdadeira obra de colonização; 2) - para criarem uma 
autêntica cultura judaica na Palestina teriam que estabelecer suas 
raízes no próprio solo. 

Como conseqüência dêsses princípios concluiam pela extinção 
do trabalho assalariado. Reconheciam, porém, que êste não teria 
solução de continuidade enquanto permanecesse aquela estrutura 
agrária. E como percebessem que, havendo trabalho assalariado êsse 
seria executado por mãos árabes e a obra colonizadora não seria 
sedimentada, estudaram uma mudança de base que permitisse o tra
balho da terra apenas pelo seu proprietário e familiares. 

Felizmente para os emigrantes da segunda onda imigratória, 
uma entidade tinha aparecido em 1897: a Organização Sionista. 
Essa entidade, criada por inspiração de Theodor Herzl, viria dar 
condições materiais para que os imigrantes pudessem pôr em prá
tica suas idéias. 

Herzl, Jornalista vienense, estruturou aquilo que deveria ser o 
"Estado Judeu" numa obra homônima. Afirmava sempre: 

(8). - Não se creia, contudo, que tivesse chegado a ser, na Rússia, um movi
mento de massas. Não contou senão com 40 a SO mil jovens, dentr~ 
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"os judeus que quiserem terão o seu Estado" (9). 

Discordava de qualquer colonização desordenada ou mesmo 
contrária ao govêrno mandatário. Sua meta era erguer na Palestina 
um lar nacional para o povo judeu que fôsse assegurado pelo direito 
público. Tentou, porisso, entrar em entendimento com a Turquia, 
país mandatário, enquanto eram criados, em 1889, um Banco (o 
Banco de Colonização Judaica) e um Fundo Especial para compra 
de terras na Palestina (o Keren Kaiemet de Israel) . 

A missão principal do Fundo era adquirir terras na Palestina 
para que, sendo propriedade de todo o povo judeu, não pudessem 
ser vendidas mas apenas arrendadas aos lavradores mediante deter
minada taxa. A intenção era a de estabelecer a socialização da pro
priedade agrícola, evitando especulações futuras e desvios de obje
tivos. Convém salientar que as verbas aplicadas nesse período da 
colonização eram muito menores que as anteriores. Em 1908, por 
exemplo, foram aplicadas 13.700 libras contra os milhões do ban
queiro Rothchild, no período da primeira onda imigratória. Verbas 
pequenas não permitiam colônias grandes como aquelas dos pri
mórdios da colonização. Mas êsses pequenos agrupamentos é que 
vieram a fornecer o padrão para o surgimento de dezenas de outros 
que iriam caracterizar a colonização judaica na Palestina. 

Por causa de um conflito trabalhista, um grupo de camponeses 
pediu e obteve da Organização Sionista uma gleba de terreno onde 
instalaram a primeira kvutzá (10), Degania (1909). Sem se ater a 
pormenores a respeito de tal estabelecimento agrícola, convém notar 
que se êle foi imaginado a partir de um pensamento socialista, sua 
efetivação deu-se devido a uma necessidade -pragmática em deter
minado momento da colonização. 

Os princípios estabelecidos para a kvutzá foram os seguintes: 
1) - não havia trabalho assalariado; 2) - o dinheiro não 

corria internamente; 3) - os dirigentes eram os próprios compo
nentes do grupo; 4) - direitos iguais entre homens e mulheres; 
5) - educação de responsabilidade da kvutzá. 

Não foi sõmente êste tipo de colônia o desenvolvido naquele 
período. O surgimento de órgãos financeiros permitiu o desabrochar 
de granjas mistas, colônias de sociedades particulares e mesmo de 
um bairro inteiramente judeu que posteriormente viria a se consti
tuir na mais populosa cidade de Israel: Tel-Aviv. 

Também durante esta segunda onda imigratória é que uma 
língua hebraica foi estabelecida como sendo a da futura Nação. Ela 
viria desempenhar importante papel na integração dos imigrantes 

(9). - Herzl (Theodor), Estado Judeu. S. 1., OSUB, 1947, p. 140. 
(lO). 
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que, vindos de todos os cantos do mundo, falavam os mais dife
rentes idiomas ( 11 ) . 

Herzl havia sugerido que "cada um guardasse a sua língua", 
acenando com o exemplo da Federação Suíça e argumentando que 

"não podemcs falar hebraico entre nós, pois quem de nós sabe 
bastante hebraico para pedir, nesta língua, um bilhete de estra
da de ferro?" (12). 

Entrementes, um jovem russo, Eliezer Ben Yeudá, decidira 
apenas falar e ensinar em hebraico. Modificou formas verbais, atua
lizou o vocabulário e, aos poucos, transformou uma língua adorme
çida em viva. Os imigrantes da segunda onda imigratória adotaram
na e fizeram com que nela fôssem alfabetizados seus filhos. 

A primeira Guerra Mundial trouxe inúmeras dificuldades ao 
movimento colonizador judaico. Sentindo-se no crepúsculo de sua 
glória, o Império Turco tomou medidas drásticas contra os judeus 
palestinenses: evacuou os que se encontravam no litoral transpor
tando-os para o interior; expulsou líderes; dificultou as comunica
ções. Enquanto que na Palestina a situação tornava-se cada vez 
mais difícil, líderes judaicos negociavam com os inglêses no sentido 
dêstes, uma vez ocupando o território que os turcos não mais podiam 
reter, encarassem com simpatia a questão do Estado Judeu. Isto 
realmente aconteceu quando no dia 2 de novembro de 1917 Sir 
Arthur James BaIfour, Ministro de Relações Exteriores da Inglaterra 
enviou ao Barão Rothchild a seguinte carta: (13) 

"2 de novembro de 1917. 

Prezado Barão Rothchild. 
E' com satisfação que transmito a V. Excia., em nome do 

Govêrno de Sua Majestade, a seguinte declaração de solidariedade 
para com as aspirações sionistas dos judeus, que foram submetidas 
e aprovadas pelo Gabinete: 

"O Govêrno de Sua Majestade é favorável ao estabeleci
mento, na Palestina, de um Lar Nacional Judaico e com todo o 
empênho procurará alcançar êste objetivo, sendo entendido que 
nada será feito no sentido de prejudicar os direitos civis e reli-

(11). - Além da língua de seus países de origem, os judeus, em muitos casos, 
falavam uma outra; dois exemplos: o idish baseado no alemão medieval, 
utilizado na Europa Ocidental e o ladino, espécie de espanhol, arcaico, 
falado principalmente pelos judeus da Turquia. 

(12). - Herzl (Theodor), op. cit., p. 128. 
(13). -
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giosos das comunidades não judaicas na Palestina ou os direitos 
e status político usufruídos pelos judeus nos outros países". 
Solicito-lhe comunicar esta declaração à Federação Sionista. 

a ........... " (14). 

Em dezembro de 1917 o General Allenby entrou em Jerusa
lém, inicando o domínio inglês que duraria quarenta anos. De início 
a dominação inglêsa, aguardada com ansiedade, foi favorável ao 
país, pois construiu estradas de rodagem e de ferro, facilitando o 
intercâmbio entre as diversas colônias. Depois, todavia, deixou de 
lado a Declaração Balfour e as aparências para realizar o seu jôgo 
imperialista, incentivando a rivalidade entre árabes e judeus. 

Os inglêses, interessados no petróleo do Oriente Médio, que
riam contar com os judeus aos quais consideravam ocidentais, seus 
semelhantes, sem desagradar os árabes das classes dominantes que 
lhes davam as concessões da exploração petrolífera. Interessavam-se, 
porisso mesmo em que árabes e judeus não mantivessem boas re
lações. 

3. - A TERCEIRA ONDA IMIGRATúRIA (1919-1923). 

A rigor, esta poderia constituir-se como continuação da segun
da, interrompida apenas pela Guerra Mundial. Faz-se, entretanto, 
a separação porque, além de haver uma guerra de grandes proporções 
entre elas, os componentes desta onda imigratória (num total de 
25.000 - vinte e cinco mil) possuiam uma formação ideológica 
marcadamente esquerdista, além de terem tido em seus países de 
origem, um período de preparação agrícola. Uma vez na Palestina 
diferenciaram-se dos já radicados por uma posição política que os 
levou a uma definição partidária diversa; na prática, porém, tanto 
a meta como os meios foram os mesmos: a busca da realização na
cional através do trabalho agrícola. 

Com o aumento progressivo das colônias foram se fixando novos 
métodos de colonização. A Organização Sionista, através de suas 
entidades financeiras, apoiava apenas as comunidades fundadas na 
base do auto-trabalho. Não era permitida a contratação de fôrças 
de trabalho estranhas. O Keren Kaiemet arrendava as terras por uma 
taxa irrisória, além de financiar a compra de um equipamento mí
nimo. em condições muitíssimo vantajosas. 

Aos poucos a kvutzá, que por definição não podia ter mais de 
quinze ou vinte membros (15) foi sendo considerada tacanha demais 
para as necessidades individuais e coletivas dos pioneiros. Percebia-

(14). - Tradução livre do fac-simile da carta. 
(15). - Por 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



- 577-

se que, além de não poderem acolher imigrantes em número sufi
ciente, pequenos atritos poderiam resultar fatais para a sobrevivência 
do organismo. Daí surgir o kibutz, cuja diferença maior em relação 
à kvutzá é quantitativa e não qualitativa. O kibutz, pelo fato de ser 
mais amplo é mais auto-suficente por permitir a existência, em seus 
quadros, de pessoas de diferentes ofícios, distintos da agricultura, 
indispensáveis a uma comunidade. 

Outro modêlo de estabelecimento agrícola fixado naquele tempo 
foi o moshav. Desde o início da colonização havia aquêles que não 
se amoldavam à vida em coletivo. Afirmavam que o kibutz ou a 
kvutzá tolhiam tanto a liberdade individual como a vida familiar. 
~sses trabalhadores fundaram cooperativas de pequenas lavouras 
onde cada um tinha direito de desenvolver suas próprias idéias e 
produzir para si. Havia, porém, grandes máquinas compradas pelos 
cooperados e utilizadas segundo rodízio pré-determinado. A venda 
da produção também era feita por uma administração central, que 
procurava, unificando os esforços, conseguir vantagens comuns. Ha
via ainda no moshav um código de ética que exigia auxílio mútuo 
em caso de necessidade. 

Além dêsses sistemas estruturados pela Organização Sionista, 
subsistiam ainda as colônias particulares fundadas durante a pri
meira onda migratória. Essas colônias, ao contrário das demais, con
tinuaram, enquanto puderam, a empregar o trabalho assalariado. 
particularmente o árabe. 

4. - QUARTA ONDA IMIGRATÚRIA. 

A quarta onda imigratória se estendeu de 1924 a 1931 e teve, 
quantitativamente, importância superior a qualquer das três ante
riores: 65.000 (sessenta e cinco mil) judeus entraram na Palestina 
naqueles anos. Também esta foi provocada por fatos exteriores. O 
Govêrno dos Estados Unidos estabeleceu uma quota determinada 
para imigrantes de todos os países. Os judeus poloneses que, por 
razões de ordem econômica, estavam abandonando seu país com 
vistas ao EI Dorado Americano, vendo baldadas suas expectativas, 
ouviram o aceno da longínqüa Palestina e para lá partiram. Assim. 
além de poloneses, os componentes da quarta onda imigratória eram. 
em sua grande maioriá, da classe média, atraídos muito mais pela 
cidade do que pelo campo. Mesmo os que foram trabalhar na la
voura fizeram-no por falta de alternativa e não por convicçio Ideo
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Verifique-se êstes dados estatísticos a respeito da população d;: 
Tel-Aviv, não perdendo de vista a data-início da quarta onda imi
gratória ( 1924 ) : 

1914 1.419 habitantes 
1922 13 . 000 habitantes 
1925 40.000 habitantes (16). 

E nessa época que surge grande número de casas comerciais, 
pequenas oficinas manufatureiras e ensaios de indústria pesada. 

Seria injustiça deixar de verificar a importância dos compo
nentes dessa quarta onda imigratória na agricultura que se fêz evi
dente de duas maneiras: 1) - a laranja palestinense começava a 
ter importância no mercado mundial. Partiram, então, êsses colo
nizadores, possuidores de algum capital - ao contrário daqueles 
anteriores - para a exploração dos cítricos em regiões ainda inex
ploradas como algumas à beira-mar, que se adaptavam perfeitamente 
àquele tipo de cultura; 2) - o mercado consumidor aumentou com 
o povoamento das cidades, permitindo uma especialização maior, 
assim como uma mecanização e produção racionalizadas. 

Perto do final da década de 20 a situação estava excepcional, 
comparativamente a outras épocas. O Instituto de Pesquisas Agríco
las possuia estações e campos experimentais por todo o lado; os co
lonos recebiam um treinamento altamente científico; novas comuni
dades agrícolas surgiam em diferentes regiões do país, já agora não 
como frutos de um empirismo, mas de uma planificação racional; pa
ralelamente, o Departamento de Colonização construia casas e de
mais instalações nas colônias de modo mais apurado e barato que 
anteriormente. 

E' quando. em agôsto de 1929, começam a tomar vulto os dis
túrbios árabes que lutavam em duas frentes: contra a potência man
datária e contra os sionistas. 

Um autor israelita afirma que 

"O despertar dos povos árabes que logo deviam constituir os 
Estados independentes do Oriente Médio, era em si um fenômeno 
histórico inevitável. A luta contra os judeus da Palestina, apesar 
disso, não era necessária e poder-se-ia chegar a um entendimento, 
não fôra pela ação dos políticos ocidentais que se serviam do fana
tismo Ucilmente inflamável das massas árabes para seus objetivos 
de dominação politica" (17). 

(16). - Bain (Alexandre), A colonização agrícola judaica em Eretz-lsrael. São 
Paulo, Keren Hayessod, 1952, p. 32. 

(17). - T~ur 
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Estudaremos, quando dos distúrbios de 1936-1939, com alguns 
detalhes, os problemas do choque árabe-judaico. Por enquanto basta, 
após situar as agitações em meados de 1929, lembrar a grande crise 
mundial que assolaria o mundo neste período, provocando sérias di
ficuldades para os colonizadores judeus, logo resolvidas com a vinda 
de novos imigrantes. 

5. - A QUINTA ONDA IMIGRATÓRIA. 

O grande motivador da quinta onda imigratória foi o golpe na
zista que criaria situação insustentável para os judeus alemães e de 
outros países sob a influência das idéias hitleristas. Entre 1933 e 
1939 transladaram-se à Palestina cêrca de 240.000 (duzentos e qua
renta mil) imigrantes. Dentre êles havia um bom número dos que 
participavam de organizações sionistas em seus países de origem e 
iam à Palestina conscientes de seu papel. Havia também um número 
muito grande de profissionais liberais, além de donos de capitais res
peitáveis o que era devido, sem dúvida, ao alto padrão de desenvolvi
mento que a Alemanha havia alcançado em contraste com os países 
da Europa Oriental e à sociedade aberta oferecida aos judeus alemães 
em contraste com o gueto da Europa Oriental. Assim, os imigrantes 
da quinta onda desenvolveram o país de ma~eira extraordinária, fa
zendo com que êle depressa ultrapassasse a fase das conseqüências 
da crise de 29 e alcançasse uma nova éra de prosperidade. Nas ci
dades. as principais conseqüências foram as seguintes: 1) - perda 
da aparência de shtetl (18) para se assemelharem às modernas urbes 
européias; 2) - aparecimento de emprêsas industriais organizadas 
segundo os modelos europeus e dirigidas por competentes técnicos; 
3) aumento da populaç::o urbana, principalmente de Tel-Aviv e 
Haifa, o que podemos verificar pelos dados abaixo: 

1931 
1935 
1943 

Tel-Aviv 
46.000 

135.000 
167.000 

Haifa 
54.000 
70.000 
90.000 (19). 

Também nas aldeias a "imigração alemã" trouxe modificações 
marcantes: 1) - o plantio da laranja, obtendo sucesso, foi aumen
tado cada vez mais a exportação e consolidando a eco!1omia. Os 
dados estatísticos demonstram-no muito bem: 

(18). - O 
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milhões de caixas 
2 

2,5 
7,5 

10,8 
11,5 (20). 

2) - a irrigação artificial, obrigatória no pais de tão poucas 
vertentes e com um período de sêca variável de 6 a 8 meses, de
senvolveu-se também bastante com a quinta onda migratória. Si
multâneamente. através de pesquisas bem orientadas, novos manan
ciais foram encontrados; 3) - com o aumento da população urbana 
o mercado consumidor aumentou mais ainda e a agricultura passou 
a se constituir num negócio lucrativo e não mais apenas em neces
sidade nacional. 

Observe-se que o país, desta vez, estava melhor preparado par; 
um contingente humano maciço: ao contrário dos componentes da 
quarta onda imigratória, os "alemães" foram recebidos num pais or
ganizado que lhes permitiu uma rápida integração e, em conseqüên
cia, um maior rendimento. Uma colônia característica daquela época 
é Naharia, ao norte de Haifa, hoje cidade típica de colonização 
alemã. 

Preocupados pela imigração de judeus cada vez maior, incitados 
pelo colonialismo inglês que atuava na base do "dividir para reinar", 
apoiados pela classe dominante árabe que não via com bons olhos 
agrupamentos agrícolas estabelecidos com uma relação de trabalho 
subversiva (comparando com o seu sistema feudal) grupos árabes 
armaram-se e iniciaram um trabalho de solapamento das bases da 
coloniazção judaica na Palestina. 

Um estudioso do assunto apresenta a seguinte explicação para 
essas perturbações: 

"Ao transformar as dunas em plantações citricas, os judeus mo
dificavam, com o exemplo de seus êxitos, a atitude passiva e inerte 
do felá para com a realidade econômica que o cercava. O tracoma 
e a malária deixavam de se constituir fatôres indispensáveis da vida. 
A cooperativa ia substituindo vantajosamente o usurário... 30% 
das crianças árabes freqüentavam escola em 1936 contra 15% em 
1922 e 5% em 1917. Periclitava, pois, tôda a estrutura social, mi
nada pelo sistema de trabalho e pela exploração racional do solo 
implantados pelos colonos sionistas" 

Anais do IV Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Porto Alegre, setembro 1967



581 -

campos para pegar em armas - ou fazer as duas cousas simuItâ
neamente. Os inglêses, aliados à classe dominante nativa, esperavam 
atingir o seu objetivo: expulsar os judeus que começavam a preju
dicar seus planos colonialistas. Mas, reconhece um autor árabe, "a 
guerra santa" árabe no que se refere à 

"sabotagem do Lar Nacional judeu fracassou completamente ... 
O clima de perigo, longe de desalentar os judeus, conduzia-os a cons
truir com impetuosa energia as bases materiais do que haveria de 
ser, com insuspeitada rapidez, o Estado de Israel" (22). 

Em maio de 1939 os inglêses publicaram seu Livro Branco 
sôbre a Palestina. Seu principal objetivo era dificultar a entrada de 
outros judeus a tal ponto que, pesando quase que exclusivamente o 
aumento vegetativo houvesse sempre uma maioria árabe. 

Logo depois dividiram o país em três zonas, tendo em vista 
uma interrupção do movimento colonizador: 

1 . zona de aquisição permitida aos judeus: correspondia à 
região ocidental. de resto já longamente povoada: 

2 . zona de aquisição proibida: área dez vêzes superior à 
primeira; 

3. - zona permitida sob condições especiais. 
Para poder fazer frente às limitações estabelecidas, os judeus 

perceb~ram que teriam de criar novas colônias a fim de tomarem 
posse de fato das regiões onde era reduzido o número de comuni
dades. São dessa época de distúrbios os chamados kibutzim de tôrre 
e muralha: saiam os colonizadores, de madrugada, de alguma outra 
colônia e montavam, com material pré-fabricado. uma muralha para 
a defesa e uma tôrre para servir de vigia. Ao anoitecer tinham de 
estar prontas e apenas depois é que havia a preocupação de levantar 
as demais edificações. Foram construídas naquela ocasião cinqüenta 
e cinco colônias. no vale Beit Shean, no vale do Jordão, na Galiléia 
Superior e no Sul da Judéia. Entre os colonizadores figuravam, além 
de jovens europeus, as primeiras gerações de nativos. 

Durante a II Guerra Mundial houve, na Palestina, uma série 
de modificações que marcaram o período: 

1) - dificuldade de manter o comércio internacional e a con
seqüente modificação no panorama agrícola da Nação - preocupa
ção maior com produtos de subsistência e quase abandono dos de 
exportação; 

2) - alistamento de grande número de soldados judeus para 
combater contra as potências nazi-fascistas, criando o problema de 
falta de braços para o trabalho; 

(22). - Abdel-Kader (A. R.), Historia deI conflicto judeo-árabe. Buenos-Aires, 
Editorial Futuro, 1962, p. 11S. 
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3) - a dificuldade de importação de produtos industriais pro
vocou a necessidade de solucionar o problema nos limites do próprio 
país. Assim, alguns kibutzim passaram a ter características indus
triais. como, por exemplo, Afkim, no vale do Jordão que possui 
imensa fábrica de compensados; 

4) - a permissão de entrada de judeus no período de guerra 
era de apenas 10. 000 anualmente. Durante êste mesmo período, 
judeus eram exterminados em campos nazistas. Embora lutassem 
contra os alemães ao lado dos inglêses, êstes eram extremamente 
rígidos na cota de imigraç:io fixada. Conta um autor que 

"o Govêrno mandatário recusou a outorga de vistos de entra
da a 30.000 (trinta mil) crianças judias alemãs, mortas a seguir nos 
campos de extermínio ... O navio Struma de 200 toneladas, destinado 
a transportar gado nas costas rumenas trouxe, em fevereiro de 1942, 
769 refugiados dos territórios ocupados pelos nazistas; barrado pe
les inglêses, foi mandado de volta para afundar-se no Mar Negro" 
(23) ; 

5) - ao mesmo tempo em que formavam brigadas judaicas 
para lutar ao seu lado contra os alemães, os inglêses castigavam vio
lentamente tôda a desobediência às suas resoluções, na Palestina, 
numa política de contradições característica do colonialismo. Como 
represália, organizaram-se grupos terroristas judeus que perduraram 
até a independência de Israel; 

6) - a infiltração de grupos árabes de países vizinhos e a co
nivência inglêsa aos ataques por êstes desencadeados contra as co
lônias judaicas, obrigaria os judeus a se organizarem militarmente 
para, em 1947, quando a ONU aprovasse a partilha, pudesse garantir 
aquela pequena faixa de terra pela qual tanto e durante tanto tempo 
tinham lutado. 

6. - A SEXTA ONDA IMIGRATORIA. 

Em 1947 a ONU aprovou a partilha da Palestina. É claro que 
para isso influiu a posição dos EUA e URSS visando tornar sua zona 
de influência, aquela que pertencia à Inglaterra. 

Após rechassar tropas invasoras árabes cujas operações, se
gundo diplomata soviético 

"estão destinadas a suprimir o movimento de libertação nacio
nal da Palestina" (24) 

(23). - Margulies (Marcos), op. cit., p. 88. 
(24). - Arquivo Oficial do Conselho de Segurança. Ano 111, 21 de maio de 1948, 

p. 7, apud "Hechos d~ Israel", 
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o recém--criado Estado de Israel abriu suas portas para os judeus do 
mundo todo. 

"O Estado de Israel estará aberto à imigração de judeus de 
todos os paises da dispersão" (25). 

A situação para o imigrante num Estado judeu modificava-se 
radicalmente em relação àquela de quando a Palestina era governada 
pelos inglêses. Imediatamente as cotas de imigração limitada foram 
anuladas, pois o Estado passava a não apenas aceitar como ainda a 
fomentar a ida de judeus. 

A imigração foi tão volumosa nos três primeiros anos posterio
res à independência que a população judaica que em maio de 1948 
compunha-se de 650.000 pessoas (imigração de 452.000 mais o 
crescimento vegetativo), em 1951 era reforçada por mais 684. 000 
pessoas. Assim, em pouco mais de três anos, o aumento populacional 
foi superior a 100% (26). 

Entre 1948 e 1951 o grosso dos imigrantes era constituído por 
refugiados da Europa Central e Oriental, além do Iraque, Iemen e 
África do Norte. :Bstes, considerados orientais, até 1948 existiam 
em número inexpressivo, mas logo passariam a constituir-se em con
tingente numericamente importante, ainda mais por ter a imigração 
de países ocidentais se tornado mínima após 1951. 

Para melhor compreensão, veja-se o quadro seguinte: 

Imigração judaica segundo o continente de origem (27): 

------
América, Europa Africa e Sem Total 
e Oceania - (%) Ásia (%) Cidadania 

1919 a 14-5-48 385.006 89,6 44.809 10,4 22.283 452.158 
15-5-48 a 1951 334.971 50,3 330.456 49,7 18.774 684.201 

1952 a 1954 11.187 21,9 39.978 78,1 28 51.193 
1955 a 1957 49.630 31,0 110.714 69,0 617 160.961 
1958 a 1960 46.503 64,0 25.879 36,0 11 72.393 
1960 a 1962 37.357 35,3 68.681 64,7 6 106.044 
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chega a afirmar que o meio milhão de pessoas que se encontrava na 
Palestina oferecia mais imagem de povo constituído do que o milhão 
e meio que vivia no independente Estado de Israel, em 1953 (28). 

As soluções tiveram que vir com urgência. Utilizava-se a mão
de-obra dos próprios imigrantes para a construç io de suas casas e 
edifícios necessários ao país. Entre 1948 e 1963 o Ministério do 
Trabalho e Educação construiu 250.000 residências (29). Novas ci
dades foram levantadas: Ashdot, Kiriat Shmona, Bat Iam, etc. Lotes 
de terras entregues àquêles que queriam se dedicar ao trabalho agrí
cola. Escolas rápidas de ensino de hebraico para moças e rapazes 
constituia-se num ponto importante de integração cultural. Após 
acenar com o exemplo dos Estados Unidos que ainda não terminou 
o processo de fusão dos seus imigrantes e citar os casos da Espanha, 
França, Inglaterra e outros países que demoraram muitos séculos pa
ra que se desse "a fusão de seus grupos numerosos numa unidade na
cional", Ben Gurion afirma que 

"o Estado de Israel não pode estender êsse processo por cente
nas de anos. Tanto o imperativo da reunião das diásporas quanto a 
reconstrução do país e, num grau maior, a necessidade premente de 
velar por nossa segurança, nos obrigam a acelerar infinitamente o 
ritmo dêsse processo" (30). 

CONCLUSÃO. 

Pretendemos ter conseguido apresentar a colonização judaica não 
como uma imposição capitalista (pois enquanto tinha êsse aspecto 
falhou), mas como movimento de libertação nacional característico 
do nosso século, tanto mais válido quando lembrarmos da importante 
função catalítica que teve no despertar da consciência nacional dos 
países árabes do Oriente Médio. 

Esperamos outrossim ter mostrado que, a despeito de sempre 
sonhado e vagamente idealizado, o Estado Judeu pôde tomar-se rea
lidade apenas quando a situação mundial forneceu condições con
cretas para tanto. Entre o sonho inconseqüente dos que desejavam 
encontrar-se "o ano vindouro em Jerusalém" e a Nação como realidade 
palpável, desempenharam papel importante tanto os pogroms russos, 
o caso Dreyfus e o nazismo, como os pioneiros que insistiam em 
criar para o seu povo uma sociedade justa baseada na exploração 
da terra. 

(28). - Ben Gurion (David), O Despertar de um Estado. Rio, Edições Dror, 
1957, p. 223 

(29). - Hechos de Israel, p. 47. 
(30). -
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INTERVENÇÕES E RESPOSTAS. 

1). - Eurípedes Simões de Paula (FFCL. da USP.) . 

Na página inicial o Autor fala que "a grande diáspora judaica 
começou no ano 70". Houve outras, então? 

Resposta: 
Sem dúvida. O movimento de dispersão dos judeus pelo mundo 

é muito anterior ao ano 70: poderíamos mesmo faIar da ida de Jacó 
e seus filhos ao Egito como sendo "diáspora", para não citar outros 
exemplos. Entretanto, se colocamos o ano 70 como marco é que 
nessa época (como de resto em 586 a. C. que citamos em nota de 
rodapé) houve solução de continuidade de um Estado Judeu, politi
camente organizado. E ainda mais, até 1948 não houve uma nova 
unidade política para substituí-lo . 

• 
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2). - Prof. Ricardo M. Gonçalves (FFCL. da USP.) . 

Concordo plenamente com a maneira com que o Prof. Pinsky 
apresentou a política inglêsa face ao conflito árabe-judaico: "dividir 
para dominar" (p. 363-4 e 368-370). Em relação à lndia notamos 
a mesma orientação: estímulo às rivalidades entre hindus e muçulma
nos que levou, após a Independência, à cisão entre a lndia e o Pa
quistão. 

Existe, entretanto, uma historiografia anglófila que procura jus
tificar a posição britânica apresentando o inglês como mediador, 
pacificador dêsses conflitos. Gostaria que o Prof Pinsky fizesse uma 
apreciação crítica das posições e argumentos dessa historiografia. 

Resposta: 
Muito bem lembrado. Poderia citar, como exemplo dessa lite

ratura anglófila um livro recém-editado em português, História do 
Oriente Médio, de George Kirk. 

Nessa obra o Autor tem como meta, quase que o tempo todo, 
justificar a posição inglêsa. Daí afirmar que o confrônto direto entre 
judeus e árabes existiu apesar dos inglêses tentarem evitá-lo, pois 
"nem tôdas as nações são igualmente razoáveis" (p. 283). Quando 
se refere à época da 11 Guerra Mundial em que judeus eram dizima
dos nos campos de concentração hitleristas, crítica aquêles que ten
tavam, como última chance de sobrevivência entrar na Palestina. 
"Tudo o que os judeus viam era que a milhares de irmãos de raça 
era negado um refúgio na Palestina a fim de salvar-se do terrível 
drama nazista na Europa" (p. 255). Ora, como os judeus não pro
curavam entender os superiores interêsses do colonialismo inglês, mas 
apenas e prosaicamente buscavam salvar-se. .. Por outro lado, Kirk 
trata os árabes como crianças mal orientadas, visto não terem acolhi
do seus paternais conselhos. 

* 
3). - Profa. Cecília Maria Westphalen (FFCL. da USP.). 

Caracterizada a colonização judaica, no seu trabalho, como mo
vimento de libertação nacional, e, pois, a constituição do Estado de 
Israel como Estado Nacional, a título de esclarecimento, desejaria 
saber: pode-se, na atualidade, divisar qualquer fricção "racionalista" 
entre os jovens de Israel e os judeus que estão fora de Israel (mesmo 
em relação aquêles que deram grande contribuição, sobretudo finan
ceira, para o estabelecimento do Estado de Israel)? Ou, 
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Resposta: 

Desconheço qualquer pesquisa que tenha sido feita para caracte
rizar qual o pensamento do jovem israeli com relação aos judeus da 
diáspora, de maneira que poderei, apenas a título de contribuição, 
externar uma visão mais ou menos pessoal. 

O jovem "sabra" sente-se ligado à terra em que vive tanto por 
uma série de valores que tradicionalmente ligavam o povo judeu a 
ela, como também - e muitas vêzes principalmente - pelo fato de 
ter lá nascido. 

Por outro lado, o jovem israeli cada vez tem maior dificuldade 
em aceitar o tipo de vida do judeu da diáspora aquêle que "deixou-se 
matar" na II Grande Guerra. Boa parcela da juventude, a partir dis
so, acredita que em pouco tempo a palavra judeu perderá qualquer 
conotação. Haverá de um lado o israeli (nascido em Israel e de re
ligião mosaica, muçulmana, cristã ou qualquer outra, ou nenhuma) e, 
de outro, o francês, alemão, japonês que eventualmente poderá seguir 
o mosaismo. A existência de Israel tende a esvaziar o sentido do 
"judaismo" da diáspora, embora, é claro, ao prazo de algumas gera
ções. Nem será razoável crer numa assimilação daqueles que ainda 
estão traumatizados pelo martírio dos campos de concentração na
zistas. 

* 
4). - Profa. Maria Alves Portal (FFCL. de Baurú. SP.). 

a). - Pediria uma explicação melhor do que consta à pág. 
572. "A continuar naquele ritmo o imigrante não pas
saria de uma espécie de e/fendi judeu". 
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b). - As dificuldades impostas aos judeus com relação à sua 
entrada na Palestina, durante o período da li Guerra 
Mundial, tinham, bàsicamente o escôpo de, abradando 
países árabes vizinhos da Palestina, impedir que êstes 
abandonassem sua neutralidade e passassem a apoiar 
as potências do Eixo . 

• 
5). - Profa. Heloisa Corso (RGS.). 

a). - De onde vinham, principalmente, os componentes da 
Terceira Onda Migratória? 

b). - Como se realizava esta "preparação agrícola" a que o 
Autor se refere na pág. 576, uma vez que em alguns 
países da Europa Oriental, os judeus não tinham direito 
à propriedade agrária. 

c). - :E:sse treinamento agrícola seria feito em organizações 
do tipo das colônias (kibutzim) que se formaram mais 
tarde em Israel? 

d). - Se for assim, os govêrnos permitiam a organização de 
tais centros? 

e). - Como o Sionismo era aceito pelas populações locais 
(poloneses, russos, lituanos, etc.)? 

Resposta: 

Procurarei responder às questões na ordem em que foram feitas. 
a). - Como afirmo em meu trabalho (pág. 576) esta "onda 

migratória" constituiu-se, pràticamente, em continuação 
da segunda. Assim, também seus componentes vieram, 
em sua esmagadora maioria, de países da Europa Ori
ental. 

b). - Embora houvesse dificuldades para os judeus conse
guirem chegar a proprietários de terras, inúmeros eram 
arrendatários. 

c). - O 
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dida a permissão do govêrno. Os jovens operavam co
mo se fôssem empregados comuns. 

e). - A pergunta envolve uma série de implicações o que im
pede de respondê-la no tempo que disponho. Entre
tanto, apenas como ponto de referência, não esquecer 
que a emigração judaica dos países da Europa Oriental 
para a América era numericamente muito superior que 
aquela para a Palestina, no período em questão. 

* 
6). - Profa. Josephina Chaia (FFCL. de Marília. SP.). 

a). - Apreciamos o trabalho do Prof. Jaime. Só estranha
mos a citação de apenas um livro de Autor não judeu: 
Abdel-Kader. 

b). - Perguntamos se o Prof. poderia comentar a situação 
do refugiado árabe. 

c). - E se conhece a respeito o diálogo entre o historiador 
Arnold Toynbee e o Embaixador de Israel. 

Resposta: 

Pela ordem. 
a). - A não ser que a Profa. aceite as "pesquisas" de Peyre

fitte, há de concordar comigo que pelo menos mais um 
Autor citado não é judeu: Jean-Paul Sartre. Além de 
que, meu modesto trabalho, condicionado inclusive pe
la limitação em têrmos de páginas, nunca teve a inten
ção de esgotar a bibliografia, mas apenas de sistema
tizar uma série de conhecimentos e apresentá-los para 
debate. 

b). - Comentar a situação dos refugiados em menos de um 
minutos, seria um crime quase tão grande quanto as 
"razões políticas" 
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7). - Pe. Sebastião Romano Machado (FFCL. de Franca. SP.). 

a). - A primeira corrente emigratória dos judeus não teria 
mais em vista um idealismo rico em colorido do que 
um sentimento romântico? 

b) . O sionismo é um fenômeno de sentido vertical ou ape
nas horizontal? 

c) . O expurgo realizado na Rússia, por ordem de Stalin, 
não teria contribuído também para a emigração em de
manda da Palestina? 

d). - O antagonismo árabe-judaico teria apenas razões só
cio-econômicas ou também religiosas? 

Resposta: 

Respondendo pela ordem. 
a). - Parece-me que se o Prof. ler com atenção a seqüência 

da pág. 570 perceberá não haver discordância entre a sua 
questão e minhas afirmações. 

b). - Não me parece ter feito, no meu trabalho, afirmações 
de que o movimento sionista tinha empolgado todo o 
judaismo. Os orientais, por exemplo, nem chegaram a 
ter consciência dele antes da década de 40. Quanto à 
verticalidade, pretendo tê-la deixado bem claro no meu 
trabalho. 

c). - Não. As dificuldades para a saída de judeus da Rússia 
são muito grandes e já o eram na época de Stalin. 

d) . Há que não confundir razões com mistificações. Pre
tendo ter apresentado as primeiras no meu trabalho; 
por outro lado há a ação mistificadora da classe domi
nante árabe, aliada ao imperalismo inglês, com relação 
ao explorado felá, no sentido dêste levantar se para a 
"Guerra Santa". 

* 
8). - Prof. Carl Laga (FFCL. de Marília. SP.). 

a). - Prende-se esta minha pergunta à motivação da imigra
ção de judens na Palestina. 

De um lado, o Sionismo não é, na mentalidade dos líderes Sio
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De outro lado, parece-me inegável que essa motivação religiosa 
é uma das grandes responsáveis pelo êxito do Sionismo entre as mas
sas. Prova disto, eu vejo no fato de os judeus da Europa Oriental 
recusarem oferta feita pelo govêrno britânico de providenciar um 
lar comum na África Oriental "O Ano vindouro em Jerusalém" é o 
fim de uma oração. 

Duas observações me ocorrem agora 
a). - Houve outros "êxodos" (imigração com motivação re

ligiosa). Não tem o alcance da considerada hoje mas 
talvez valesse a pena uma comparação sôbre a dupli
cidade de motivação então. 

b). - Sempre que leio a respeito me pergunto se ela não de
verá prejudicar um dia a própria obra da colonização: 

Conforme a fase considerada 

Resposta: 

ou Israel representa uma concretização de fôrça religiosa e 
aí terá de aparecer como um Estado-Igreja (modelo: Cris
tandade Medieval ... ) de cunho teológico. 
ou Israel perde essa característica e então, especialmente 
ante o mundo árabe, que se aglomera ainda (na consciên
cia árabe) em têrmo da fidelidade ao Islão, Israel fatal
mente deve afigurar-se como uma simples penetração da 
tecnologia ocidental imperialista. 

Pela ordem 
a). - Sendo a História comparada antes uma técnica didá

tica que um método de pesquisa histórica, evitei es
truturar meu trabalho com base nela. 

b) . Sua segunda questão está muito bem colocada. Mas, 
particularmente, não acredito em apenas essas duas 
opções: estado teológico ou imperialismo tecnológico. 
Acho muito possível, se as chamadas super-potências 
não atrapalharem, uma integração muito grande entre 
Israel e seus vizinhos. O jovem judeu - e na resposta 
à Profa. Cecília Westphalen explicito isto - não acei
ta um estado teológico como por outro lado, se as con
dições políticas não o impedirem, tenderá a procurar o 
lugar de Israel como nação do Oriente Médio. No es
paço e no tempo. 

• 
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9). - Profa. Stella Ribeiro Maya (RGS.). 

Quando Theodor Herzl foi despertado para o problema judaico, 
logo após o caso Dreyfus, quís criar um Estado sôbre novas bases 
idealistas, re~igiosas, se assim o quizermos, porém distintas das dos 
Estados europeus. Assim, Hans Kohir em seu estudo Israel e o pro
blema de Sião mostra que êste espírito foi quebrado e considerando 
que foi êle que os manteve unidos durante séculos apesar dos con
tínuos pogroms, muitos rabinos e escritores judeus da Europa, repu
diam o Estado de Israel atual por ter disvirtuado os objetivos. Co
mo vejo por seu estudo que a bibliografia usada é quase exclusiva
mente judaica, pergunto como é encarado o problema pelos histo
riadores judeus de Israel? 

Resposta: 

Sua questão - à qual faria algumas reservas quanto à formula
ção - parece-me prejudicada pelas respostas apresentadas às dú
vidas da Profa. Cecília e Pe. Dr. Laga . 

• 
10). - Profa. Vilma Monteiro. 

Congratulo-me com V. S. pela atualidade do tema abordado 
em trabalho escrito que li com grande interêsse. :e:ste tema tem me 
obrigado a várias leituras pela significação que nele encontro na His
tóra Contemporânea. 

Gostaria de saber, porém, como conseguiram os judeus da quar
ta onda imigratória aquêle treinamento científico que V. S. 
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