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RESUMO 

O presente ensaio argumentativo pretende examinar o espectro político da direita no cenário             

israelense, apresentando suas características, objetivos, raízes históricas, divisões, ideologias,         

pensamentos, partidos e atuações, focando nos três principais grupos: os sionistas           

revisionistas representados pelo partidos políticos Likud, de Benjamin Netanyahu, e o Yisrael            

Beiteinu; os judeus ultraortodoxos, representados pelos partidos United Torah Judaism e o            

Shas; e os judeus nacional-religiosos, presentes no atual Yamina. O ensaio tem a intenção de               

levar o leitor a uma melhor compreensão do conceito e dos embates que ocorrem nessa               

configuração da política do Estado Judeu, que desperta atenção mundialmente tanto por sua             

política interna quanto externa. 
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INTRODUÇÃO 

As eleições israelenses de abril de 2019 representaram a consolidação da hegemonia            

da direita no contexto político do país. A coalizão liderada pelo premiê Benjamin Netanyahu              

(que já é o político a ocupar o cargo de primeiro-ministro pelo período mais longo da História                 

de Israel, sentando-se à cadeira desde 2009, além de outro mandato de três anos de 1996 a                 

1999) alcançou o mínimo necessário de 61 cadeiras 1no Parlamento. Dessas, 35 cadeiras são              

do Likud (partido de Netanyahu), oito do Shas (ultraortodoxos sefarditas2), oito do UTJ             

(ultraortodoxos ashkenazis3), cinco dos nacional-religiosos e cinco do Yisrael Beiteinu          

(“Israel Nossa Casa”), partido de Avigdor Lieberman de caráter sionista revisionista,           

secularista e nacionalista. Eles venceram o centro liderado pelo partido Azul e Branco, de              

Benny Gantz, ao passo que o Avodá (Partido Trabalhista), tradicional representante da            

esquerda israelense, obteve apenas seis cadeiras, somadas às quatro do progressista Meretz. 

No entanto, algumas semanas depois do resultado das eleições, o eleitorado foi            

surpreendido com a notícia de que Lieberman deixara a coalizão, levando à perda da maioria               

necessária para a formação de um governo e, consequentemente, fez-se necessária a            

1 O parlamento Israelense possui no total 120 cadeiras, sendo as 61 citadas no artigo, a maioria                 
mínima necessária para se governar.  

2Sefaraditas: judeus oriundos da Península Ibérica e do Oriente Médio 

3Ashkenazitas: judeus oriundos da Europa Central e Oriental 



realização de uma nova eleição. Os motivos que levaram Lieberman e seu partido a              

abandonarem a coalizão relacionavam-se à sua recusa em atender às demandas dos demais             

partidos de sua coalizão e do público religioso-ortodoxo. 

Nota-se, portanto, uma profunda divisão ideológica na direita israelense, de forma a            

impedir até mesmo a simples formação de uma coalizão para governo. Para se entender esse               

evento, é necessário compreender antes as raízes dessas divergências políticas e ideológicas            

das diferentes correntes que compõem a ala direita da política de Israel. É mister, portanto,               

para se entender o atual cenário da direita de Israel, recorrer ao seu conceito, história,               

objetivos e divisões. 

1 OS DEBATES ENTRE A ESQUERDA E A DIREITA POLÍTICA 

A tradicional divisão da política entre os campos da esquerda e da direita data dos               

tempos da Revolução Francesa, em que o partido mais revolucionário se sentava à esquerda,              

enquanto o mais conservador, à direita na Assembleia Nacional. Desde então, a direita é              

caracterizada pela defesa da prescrição, isto é, reformas lentas, realizadas de uma forma que              

evite rupturas, sendo tradicional defensora da religião, da tradição, da hierarquia, da            

moralidade e das instituições tradicionais. Já a esquerda é caracterizada como mais            

progressista e/ou revolucionária, advogando por rupturas mais radicais em relação à ordem            

vigente em defesa da igualdade. Muito importante para tais conceitos foi o debate, ocorrido              

em tal período, entre os escritores ingleses Thomas Paine (1737-1809) e Edmund Burke             

(1729-1797). O primeiro, à esquerda, defendeu arduamente, em seus escritos, a Revolução            

Francesa, com base na ideia de que certos princípios abstratos, encontrados através da razão,              

como igualdade e liberdade, devem sempre prevalecer sobre as tradições e a ordem social e               

moral vigente. Já Burke, por outro lado, via a Revolução com ceticismo, pois, em seu ponto                

de vista, a exaltação de princípios abstratos dos revolucionários e seu ódio por instituições              

tradicionais (e na visão de Burke, necessárias) como a Igreja, a monarquia e a aristocracia               

levariam à radicalização e à instabilidade política. 

Desde então, a direita tem sido marcada como defensora da religião, da hierarquia, das              

tradições e da moralidade tradicional, além de defender, na maioria dos casos, a economia de               

mercado, a descentralização política e o regionalismo e o patriotismo, ao passo que a esquerda               



visa à igualdade e ao progresso nos costumes, e em geral a uma economia mais               

intervencionista, bem como à centralização e ao universalismo. 

2 DIREITA E ESQUERDA EM ISRAEL 

Em Israel, no entanto, a divisão entre esquerda e direita é feita tendo em vista,               

principalmente, questões a respeito do atual conflito do país com os palestinos. Sendo mais              

especificamente, a questão dos assentamentos nos territórios da Cisjordânia, ocupado          

militarmente por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Como expõe Micah Goodman               

(2020, p.21): “ um israelense favorável ao retorno para as fronteiras de 4 de junho de 1967 é                 

de esquerda. Um israelense favorável aos assentamentos nos territórios em disputa é de             

direita”. Segundo crê a direita israelense, a retirada de Israel dos territórios ameaçaria             

diretamente sua existência, permitindo aos árabes um espaço próprio para atirar mísseis a             

Israel; a esquerda, por sua vez, aponta o problema demográfico. Ademais ela enxerga a              

ocupação como imoral e a paz como um melhor caminho. Segundo Miah Goodman, isso              

reflete de certa forma comportamentos globais da atual esquerda e da direita, com a primeira               

advogando mais o universalismo e a superação das diferenças, enquanto a segunda é mais              

identificada com o bairrismo 4, sendo por isso mais defensora, atualmente, do patriotismo. 

De modo geral, três grupos compõem a direita israelense, sendo cada um            

correspondente a uma das “ quatro tribos” da sociedade israelense (a quarta é a dos árabes).                

São eles: os sionistas revisionistas, seculares e nacionalistas, herdeiros das ideias de Vladimir             

Jabotinsky (1880-1940); os religioso-nacionalistas; e os judeus ultraortodoxos.  

2.1 EVOLUÇÃO DA DIREITA ISRAELENSE 

A direita israelense tem suas origens no movimento chamado de sionismo revisionista,            

fundado e liderado pelo ucraniano Vladimir Jabotinsky (1880-1940), em oposição tanto ao            

sionismo político de Theodor Herzl (1860-1904) e Chaim Weizmann (1874-1952) quanto ao            

sionismo socialista.  

4 O bairrismo pode ser entendido como uma defesa do bairro, cidade ou terra natal de um indivíduo.



O sionismo revisionista, de teor secular, conciliava o liberalismo político com o            

maximalismo territorial 5. Devido ao ceticismo hobbesiano de Jabotinsky, não acreditava que           

seria fácil chegar à paz com os árabes. Israel, portanto, deveria dominar os dois lados do rio                 

Jordão, conceito conhecido como Grande Israel. Ao mesmo tempo, era adepto do liberalismo             

político, pregando que, nessa Grande Israel, cidadãos judeus e árabes deveriam desfrutar dos             

mesmos direitos.O maximalismo territorial dos revisionistas, no entanto, durou até a posse de             

Menachem Begin (1913-1922) como primeiro-ministro. Depois disso, assustados com a          

intifada de 1987, e preocupados com a questão demográfica, o grupo abandona o             

maximalismo em prol do liberalismo. 

Nesse tempo, contudo, essa direita revisionista e secular se enfraqueceu, dando espaço            

a outro grupo que crescia e apoiava também a Grande Israel, mas com outros argumentos para                

tal apoio. Eram sionistas religiosos. Desafiando a visão tradicional do judaísmo ortodoxo            

(que, como veremos com os ultraortodoxos, era originalmente antissionista 6), esse grupo de            

religiosos veio com uma alternativa que pregava que a espera dos judeus pela Redenção não               

deveria ser totalmente passiva; assentar-se na terra de Israel, portanto, ajudaria na vinda do              

Messias.  

Inicialmente mais moderado e pragmático, se fortalecem e se tornam menos           

moderados com o resultado da Guerra dos Seis Dias de 1967, quando Israel expande suas               

fronteiras, com destaque para a volta do controle judaico sobre Jerusalém depois de quase              

2000 anos. Com esse evento, ganham força entre os sionistas religiosos as ideias do rabino               

Abraham Isaac Kook (1865-1935) e seu filho Zvi Yehuda Kook (1891-1982), até então             

restritas à Yeshivá Merkaz Haarav7. Segundo esse entendimento, o restabelecimento judaico           

sobre essas terras é parte integrante do plano messiânico, portanto, os judeus eram proibidos              

de abandoná-las. 

No entanto, essa ideia messiânica também perde credibilidade com a retirada dos            

judeus de Israel da Faixa de Gaza em 2005. A retirada matou a crença messiânica, mas a                 

defesa da ocupação da Cisjordânia não mudou entre o grupo. Isso ocorreu, uma vez que, se                

antes a preocupação era religiosa e messiânica, agora era com a segurança. Do ponto de vista                

5 Maximalismo territorial é um conceito trazido por Jabotinsky. Esse conceito defende que o território de Israel                 
deveria ser definido de acordo com as fronteiras históricas. Nesse sentido, o termo abarca a não aceitação da                  
criação de um Estado para a Palestina e a inclusão do território da Jordânia como extensões territoriais                 
pertencentes historicamente a Israel.  
6 O antissionismo é caracterizado como uma ideologia ou movimento político negue o direito de               
autodeterminação do povo judeu e, portanto, o direto de existência do Estado de Israel.  
7 Seminários para formação rabínica.  



geopolítico, se Israel se retirasse da Cisjordânia, os árabes teriam maior facilidade de atacar;              

para preservar sua segurança, portanto, Israel deveria manter os assentamentos e talvez até             

mesmo anexar a Cisjordânia. Assim se formou a atual direita israelense, enquanto a esquerda,              

por sua vez, também passou por uma evolução, defendendo socialismo e direitos trabalhistas,             

e depois advogando pela diplomacia e pela paz que viriam com a retirada de Israel desses                

territórios. Ela também  aponta a ameaça demográfica como fator importante. 

3 O SIONISMO REVISIONISTA 

O sionismo revisionista surgiu como alternativa tanto ao sionismo político quanto ao            

sionismo socialista. Jabotinsky pregava um Estado judeu baseado na fusão de dois grandes             

ideais próprios do Ocidente moderno: o nacionalismo e o liberalismo. De um lado, Jabotinsky              

era um grande apoiador da ideia de que os seres humanos são iguais e têm, portanto, os                 

mesmos direitos. Fiel à tradição liberal contratualista, ele pregava que a sociedade fora criada              

em benefício do indivíduo, e não o contrário. Portanto, em seu modelo de Estado judaico,               

judeus e árabes, religiosos e seculares, deveriam todos ter seus direitos individuais            

respeitados, independentemente do caráter que o Estado tivesse. Ele prescrevia, por exemplo,            

que, se houvesse um premiê judeu, seu vice deveria ser árabe, e vice-versa. Além disso,               

pregava também uma atuação menor do Estado na economia, participando apenas de serviços             

básicos, como alimentação, saúde e educação.  

No tocante à religião, Jabotinsky e seus seguidores, vindo de ambientes extremamente            

seculares, permaneceram relativamente neutros, mas sempre se opuseram à coerção religiosa,           

por exemplo, em relação a questões de direitos das mulheres e liberdade para correntes não               

ortodoxas do Judaísmo. Entretanto, foi a outra face do movimento revisionista que marcaria             

mais sua atuação: o nacionalismo de maximalismo territorial. Jabotinsky, apesar de adepto do             

individualismo liberal, possuía também, paradoxalmente, um ceticismo quanto à bondade da           

natureza humana, o que o levou sempre a desconfiar do tratamento dado aos judeus pelos               

outros povos, fosse por britânicos ou por árabes. Ele previa que as atitudes destes em relação                

ao seu povo seriam bem complicadas. Dizia ele que os árabes também eram nacionalistas,              

tanto quanto os judeus. Por essa razão, Jabotinsky queria uma Grande Israel, isto é, que o                

Estado judeu fosse estabelecido dos dois lados do rio Jordão, sem espaço para um eventual               

Estado palestino. Além disso, outra importante consequência desse pensamento foi a atitude            

extremamente agressiva em termos de política territorial, enfatizando Jabotinsky que os           



judeus estivessem sempre preparados para o combate, dando grande importância à disciplina            

militar, bem como a uma imigração em massa à Terra de Israel. Para isso, ele fundou o                 

movimento Betar, o qual exaltava, em sua lista de princípios, as virtudes guerreiras. 

Essa postura inflexível dos revisionistas levou-os a receberem oposição tanto dos           

socialistas quanto dos sionistas políticos, partidários de iniciativas mais diplomáticas, motivo           

pelo qual eles abandonaram a World Zionist Organization (WZO) e fundaram a New Zionist              

Organization (NZO). Quando a profecia de Jabotinsky sobre a política britânica em relação à              

imigração judaica tornou-se realidade, com a publicação do Livro Branco e o aparente             

abandono dos princípios expostos pela Declaração Balfour8 (1919), os revisionistas decidiram           

seguir o seu líder e se organizaram militarmente, fundando organizações paramilitares como o             

Irgun e o Lehi.  

Após a criação do Estado de Israel em 1948, e a eleição de David Ben-Gurion, do                

Partido Trabalhista (sionista socialista), os revisionistas membros do Irgun se organizaram           

politicamente para a oposição em torno do partido Herut. Este se tornaria em 1973 o Likud,                

quatro anos depois, e seu primeiro premiê, Menachem Begin, após 30 anos de domínio              

trabalhista na política israelense. Alguns eventos levaram o Likud a abandonar gradualmente            

a ideia rígida de uma Grande Israel incontestável. Um deles foi a grande intifada de 1987,                

insurreição popular palestina contra Israel, que alertou o partido sobre o problema            

demográfico, abandonando o total maximalismo territorial como visão unânime no partido.  

Essa busca por moderação gerou diversos rachas no segmento. Inclusive levando o            

premiê Ariel Sharon, por exemplo, a ordenar a retirada das tropas israelenses da Faixa de               

Gaza em 2005. Esse ato gerou protestos de alguns setores do Likud, a ponto de Sharon,                

juntamente com a ministra Tzipi Livni e outros logo abandonarem o partido e fundarem o               

Kadima, com viés mais centrista. Alguns setores do Likud opuseram-se ferrenhamente aos            

Acordos de Oslo, ocorridos em 1993 entre Israel e o Presidente da Organização para a               

Libertação da Palestina, Yasser Arafat e mediado pelo presidente americano Bill Clinton. O             

próprio Benjamin Netanyahu exemplifica toda essa divisão: por um lado, não rejeita            

completamente a criação de um Estado palestino, aceitando, por exemplo, o plano de paz              

8 A Declaração de Balfour foi uma carta do Ministro Britânico Arthur Balfour para o lorde Walter Rothschild,                  
um dos membros de maior destaque do movimento sionista. Nessa carta, o governo britânico declarou apoio a                 
criação de um Estado como lar do povo judeu.  



proposto por Donald Trump9, ao mesmo tempo em que por outro apoia a indivisibilidade de               

Jerusalém e a expansão de assentamentos na Cisjordânia e territórios judaicos. Ele foi também              

o responsável pela Lei do Estado-nação 10de 2018. Em questões religiosas, o Likud, apesar de             

secular, não tem posicionamento definido, apoiando a moderação entre pautas religiosas e           

progressistas. Netanyahu, por exemplo, apesar da forte aliança tanto com os ultraortodoxos           

quanto com nacional-religiosos, costuma agir pragmaticamente nesse sentido, tentando        

agradar a gregos e troianos, tendo em seus ministérios tanto rabinos quanto um ativista             

LGBT.

Em 1999, Avigdor Lieberman, originário da Moldávia, juntamente com outros          

imigrantes da antiga União Soviética, fundou o partido Yisrael Beiteinu. Sua política externa             

bebe, em grande parte dessa fonte, adotando medidas ainda mais rígidas do que o Likud. É                

favorável à ideia de que, ao ser criado o Estado palestino, a população árabe de Israel se mude                  

para lá, bem como é a favor da ideia de que para se preservar a unidade do Estado de Israel,                    

exige-se a total lealdade da população árabe, proibindo, por exemplo, a sua celebração do              

Nakba.11. Ao mesmo tempo, diferentemente do Likud (mais neutro nessas questões), o partido             

Yisrael Beiteinu enfatiza o caráter secular do Estado de Israel, opondo-se às demandas             

religiosas, principalmente dos ultraortodoxos. Lieberman, em 2019, esteve no centro da           

disputa com os partidos haredim ao se opor à isenção destes do serviço militar obrigatório, o                

que impediu a formação de uma coalizão para o governo. O partido também é favorável ao                

casamento civil, bem como contrário ao monopólio ortodoxo sobre casamento, enterro e            

conversão; é favorável a pautas LGBT (como casamento e adoção) e de seção reformista no               

Muro das Lamentações, apesar dos debates entre liberais e ultraortodoxos sobre o            

estabelecimento de uma zona mista de reza.  

4 SIONISTAS RELIGIOSOS 

9 Ver: Trump anuncia plano de paz para conflito entre israelenses e palestinos. BBC NEWS, Brasil, 28 de                  
janeiro de 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51287657. Acesso em: 27 de          
fevereiro de 2021.  

10 A Lei do Estado-Nação de 2018, dentre seus onze itens, prevê a exclusividade do direito povo judeu de exercer                    
a autodeterminação nacional no Estado de Israel; a passagem do hebraico com língua oficial do país e prevê                  
Jerusalem completa e unida como capital de Israel.  
11 Traduzida como “catástrofe”, é uma solenidade celebrada pelos árabes como forma de luto pela criação de                 
Israel. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51287657


No início do movimento sionista, os religiosos, em geral, se opuseram ao movimento,             

entendendo-o tanto como uma heresia quanto como uma tentativa de substituição da            

identidade judaica religiosa por uma identidade judaica primariamente étnica/nacional. A          

volta dos judeus à sua terra natal só poderia desenrolar-se com o Messias, e a espera, portanto,                 

deveria ser passiva. No entanto, nesse cenário, um grupo de rabinos, que incluía Tzvi Hirsch               

Kalisher (1795-1874) e Yehudá bem Elkalai (1798-1878), propõe uma alternativa a tal visão.             

Para eles, a Redenção seria um processo gradual que ocorreria, em parte, através de ações               

humanas, levando a uma necessidade de maior ativismo do povo judeu. Esse processo de              

maior ativismo e, consequentemente, de Redenção deveria ocorrer através do assentamento na            

terra de Israel, dando origem ao sionismo religioso. Esses precursores do movimento            

defendiam uma forma moderada de ativismo religioso. 

O primeiro partido dessa linha foi o Mizrahi, fundado em 1902, liderado pelo rabino              

Isaac Yaakov Reines (1839-1915). Próximo aos líderes do sionismo político, essa geração do             

movimento agirá de forma moderada e pragmática, posição. Essa posição foi bastante            

influenciada pelos pogroms (perseguições e violência física sofrida por judeus) que ocorriam            

na Rússia, que levaram a medidas mais urgentes, levando o partido a apoiar a solução de                

Uganda em 1903, que consistiu na apresentação de uma proposta por Theodor Herzl para a               

criação de um lar para os judeus nas posses britânicas a fim de escaparem da violência sofrida                 

na Europa. Com os crescentes conflitos entre judeus e árabes na Palestina, a dimensão               

messiânica e ativa do movimento passou a crescer, chegando a rejeitar a partilha da Palestina               

da ONU. Em geral, porém, a tendência moderada e pragmática permaneceu no sucessor do              

Mizrahi, o Partido Nacional Religioso, fundado em 1956 e liderado pelo rabino Chaim Moshe              

Shapira (1902-1970). Nos primeiros anos de Israel, tal posição ideológica levou o partido a se               

aliar aos governos de esquerda do Mapai (atual Partido Trabalhista); assim como os             

ultraortodoxos, sua principal preocupação nesse período era quanto a questões de relação            

entre religião e Estado. 

O cenário começa a mudar com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel               

expande suas fronteiras e reconquista a cidade sagrada de Jerusalém e o Muro das              

Lamentações. Esse acontecimento convenceu muitos religiosos sionistas de que a expansão           

das fronteiras de Israel era um sinal da iminência da era messiânica; os judeus, assim, eram                

proibidos de ceder tal território, o que para eles, sequer aconteceria, já que a expansão               

territorial estava nos planos divinos . 



Ganham força, então, as ideias do rabino Abraham Isaac Kook e seu filho Zvi Yehudá               

Kook (1891-1982), que idealizavam um sionismo religioso mais ativista e menos moderado,            

que proíbe os judeus de se retirarem de territórios da Terra Santa. Antes restritas à yeshivá                

Merkaz Haarav, as ideias de Kook se expandiram amplamente com a guerra de 1967 (o que                

foi ainda mais agravado pela morte de Shapira em 1970), e yeshivo dessa linha se expandem                 

por todo o Estado judeu. Em 2005, a retirada de Israel de Gaza faz essa crença messiânica                 

perder força, mas as posições inflexíveis quanto aos territórios permanecem sob o argumento             

da segurança. Os nacional-religiosos, desde então, têm sido os principais apoiadores da            

expansão do território judaico e líderes na oposição a retiradas.  

Essa tendência mais ativista de sionismo religioso levou à criação de certos grupos e              

episódios extremistas vindos desses segmentos. O assassino do premiê Yitzhak Rabin           

(1922-1995), por exemplo, vinha de uma corrente extremista de tal segmento. Outro exemplo             

notável de extremismo desses grupos é o kahanismo, ideologia do rabino Meir Kahane             

(1932-1990), fundador do extinto partido Kach , considerado racista e de extrema direita por             

defender medidas que visavam à segregação étnica entre judeus e árabes, além do             

estabelecimento de uma teocracia judaica. Em 2008, o Partido Nacional Religioso funde-se a             

outros pequenos partidos sionistas religiosos e forma o partido Casa Judaica, hoje o principal              

representante do grupo. Era liderado por duas figuras centrais: Ayelet Shaked, uma política             

secular de Tel-Aviv, ex-ministra da Justiça, e Naftali Bennett, ex-ministro da educação e atual              

ministro da defesa. 

No final de 2018, essas duas figuras deixaram a Casa Judaica e fundaram o Nova               

Direita, que visa ascender tanto para religiosos quanto para seculares. Em abril de 2019, o               

novo partido atuou separadamente da União dos Partidos de Direita, da Casa Judaica e outros               

partidos nacional-religiosos (incluindo o Poder Judaico, herdeiro do kahanismo). Devido ao           

fracasso eleitoral da Nova Direita em abril, não conseguindo uma cadeira no Parlamento             

israelense, o grupo se uniu aos demais partidos de direita em setembro, formando o Yamina               

(Direita Unida). 

O grupo continua sendo firme defensor da permanência dos assentamentos e de outras             

questões territoriais favoráveis ao lado judaico e se opondo à criação de um Estado              

palestino 12. No tocante a questões de Estado e religião, o partido em geral é favorável a um                 

12SHEVA, Arutz. Only Yamina opposes Palestinian State. Israel International News. 2020. Disponível em:             
<https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/276535> Acesso em: 28 de fevereiro de 2021.  

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/276535


programa de alistamento militar ultraortodoxo 13, mas no resto das questões é mais próximo de              

seus correligionários haredim,  opondo-se a pautas LGBT14 e ao casamento civil15.  

Além disso, é interessante citar que, em sua maioria, os adeptos do nacionalismo             

religioso são judeus ortodoxos mais moderados religiosamente, mais próximos daquilo          

chamado de ortodoxia moderna16 nos EUA. Ao contrário dos ultraortodoxos, em geral mais             

isolados e que estudam apenas a Torá e o Talmud, estes mantêm suas obrigações religiosas ao                

mesmo tempo em que têm um estilo de vida mais aberto ao mundo moderno, vide o próprio                 

Bennett e outros membros de partidos dessa linha, incluindo advogados, médicos e            

professores formados em universidades. 

5 ULTRAORTODOXOS 

O movimento religioso judaico ao qual hoje chamamos de ultraortodoxo, ou haredi            

surge como reação judaica ao Iluminismo, mais especificamente, à Haskalá, o Iluminismo            

judaico, idealizado por Moses Mendelssohn (1729-1786). Este último pregava a adaptação           

dos judeus ao novo universo iluminista da Europa e a libertação das amarras da tradição,               

integrando-se ao mundo secular e analisando as fontes do Judaísmo sob um prisma mais              

racional e científico e menos dogmático. Após a Revolução Francesa, Moses reivindicava            

inclusive a emancipação política dos judeus. O movimento gerou uma grande secularização            

entre os judeus. A ultraortodoxia surge como reação a esse processo, defendendo que os              

judeus continuassem com seu tradicional modo de vida. 

Quando surge o movimento sionista, os haredim constituem-se em seu principal           

opositor. O sionismo, é uma adaptação judaica do nacionalismo moderno. Segundo os judeus             
13FULBRIGHT, Alexander. Bennett floats alternative to ultra-Orthodox enlistment bill. The Jerusalém Post.            
Jerusalém: 2019. Disponível em:    
<https://www.timesofisrael.com/bennett-floats-alternative-to-ultra-orthodox-enlistment-bill/ > Acesso em: 28 de      
fevereiro de 2021.  
14

HARKOV, Lahav. Bennett: No secret Bayit Yehudi opposes gay marriage. The Jerusalem Post. Jerusalém: 2015.               
Disponível em:  
<https://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Bennett-No-secret-Bayit-Yehudi-opposes-gay-ma
rriage-387166 >Acesso em: 28 de fevereiro de 2021. 
15SMOTRICH says he wants to be justice minister so Israel can follow Torah law. The Times of Israel.                  
Jerusalém: 2019. Disponível em:    
<https://www.timesofisrael.com/smotrich-says-he-wants-justice-ministry-so-israel-can-follow-torah-law> 
Acesso em: 27 de fevereiro de 2021. 

16 Movimento dentro do judaísmo ortodoxo que busca conciliar os preceitos e a lei judaica com o secularismo do                   
mundo moderno.  
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ortodoxos, a criação de um Estado judaico na terra de Israel por mãos humanas consiste em                

uma imanentização da promessa messiânica, sendo, portanto, uma blasfêmia, além do fato de             

substituir a identidade judaica religiosa por uma etnia/nacional. Segundo o historiador inglês            

Paul Johnson (1989, p. 403), “os ortodoxos argumentavam que Satã, havendo-se desanimado            

de seduzir Israel através da perseguição, recebera a autorização para tentar com métodos             

ainda mais sutis, envolvendo a Terra da Promissão em seu perverso e idólatra e esquema”.  

Como forma de reação ao movimento sionista, os ortodoxos ashkenazim fundam, em            

1912, o grupo político Agudath Yisrael. Com a tragédia do Holocausto e a realização do               

sonho sionista, entretanto, os ultraortodoxos se veem forçados a aceitar essa nova realidade.             

De acordo com Paul Johnson,  

A situação era fundamentalmente a mesma dos tempos do profeta Samuel. Naquela             
época os israelitas se viam em perigo de extermínio pelos filisteus e se voltaram para               
a monarquia a fim de continuarem vivos (...). O Estado sionista era um novo Saul               
(...) da mesma forma como Samuel concordou em ungir Saul, os judeus religiosos             
tinham de reconhecer a existência do sionismo e adotar atitudes em relação a ele (...)               
(1989, p.544). 

O Agudath Yisrael e a maioria dos haredim , então, por essas questões pragmáticas,             

trocaram gradualmente o antissionismo pelo não-sionismo, ou seja, aceitam o Estado de Israel             

ao mesmo tempo em que não o veem como algo divino ou messiânico. O antissionismo fica                

mais restrito a seitas específicas, como o Naturei Karta e o Satmar. 

Com a criação de Israel em 1948, o partido se esforçou ao máximo para a instauração                

de um Estado haláchico, o que foi recusado pela Agência Judaica, sob argumento de que a                

ONU não aceitaria. Há, contudo, algumas vitórias em questões de religião e Estado em              

acordos com o primeiro-ministro da época Ben-Gurion. Isso originou o status quo atual, que              

mantém apenas a existência do casamento religioso, inexistindo o civil, bem como dando aos              

ultraortodoxos o monopólio judaico sobre casamentos, conversões e enterros realizados em           

Israel, bem como sobre o Muro das Lamentações; a isenção de estudantes de yeshivot ao               

serviço militar obrigatório; o estabelecimento de um sistema de educação próprio do grupo             

sem intervenção externa; bem como o respeito ao shabat e à alimentação kasher nos órgãos               

oficiais do Estado. 

Hoje, a comunidade ultraortodoxa é representada pelos partidos United Torah          

Judaism, fusão da Agudath Yisrael com a lituânica Degel HaTorah, representante da            



comunidade ashkenazi , hoje liderado por Yaakov Litzman, ex-ministro da saúde; e pelo Shas,             

sefardita, fundado em 1984 pelos rabinos Ovadiah Yosef (1920-20130) e Eleazar Shach            

(1899-2001), o qual recebe votos mesmo de sefarditas seculares, que se viam discriminados             

pelos primeiros governos, sendo hoje liderado por Aryeh Deri, ministro do interior. Por sua              

pouca simpatia ao sionismo, o setor, em geral, pouco tem se preocupado com questões              

territoriais, tendo por isso participado de coalizões tanto de esquerda quanto de direita 17,             

sendo seu objetivo garantir os interesses da comunidade religiosa em questões como a isenção              

do serviço militar, educação e qualquer coisa que envolva relação entre Estado e religião.Nos              

últimos anos, contudo, o grupo tem migrado para a direita, principalmente por ter encontrado              

grande parceria com o Likud de Benjamin Netanyahu, o qual tem garantido seus interesses. 

CONCLUSÃO 

A direita israelense, portanto, como analisado, é marcada por uma diversidade dentro            

da unidade, ou seja, apesar de toda a diversidade e particularidades de cada uma das “tribos”,                

há uma visão central sobre pontos importantes da sociedade israelense que retomam a coesão              

da coalizão. A direita israelense, de maneira geral, é forte defensora da identidade judaica do               

Estado de Israel e prima, assim, pela sua segurança e soberania. Dentro desse consenso, há               

certa discordância, havendo divergências a respeito de quanto Israel deve manter ou aumentar             

seus territórios; sobre como lidar com inimigos externos; sobre o grau de influência da              

religião nos costumes; e sobre qual identidade judaica deve prevalecer. 

Como mostrado pela a breve história das “quatro tribos” da sociedade israelense, a             

direita de Israel é bastante plural e ampla e, naturalmente, apresentará divergências em             

determinados aspectos. Cada uma delas possui suas histórias próprias e visões religiosas,            

políticas e culturais bastante específicas, transitando desde perspectivas mais secularistas até           

as ultraortodoxas.  

Apesar das consequências que essas divisões podem trazer para a manutanção da            

agenda de direita no espaço político de Israel, como mostrado no início desse estudo, é               

importante destacar ainda a necessidade e a relevância de haver um pluralidade de visões              

dentro de um mesmo segmento político. As divergências existentes entre as partes, se             

17 Ovadia Yossef chegou a dizer que para salvar vidas judaicas, seria necessário se retirar dos assentamentos.



equilibradas e mantidas as coesões políticas em pautas cruciais para a direita, podem deixar o               

debate político mais sofisticado e elevado a nível político, econômico, social e cultural.  
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