Ahlam Shibli
Phantom Home

Quando eu estava a terminar a obra nova reproduzida nesta publicação, o meu pai, Abed Hasan Shibli, faleceu.
Dedico este livro à sua memória.
Ahlam Shibli
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Assembleia de ausentes

As fotografias de Ahlam Shibli têm, desde
meados dos anos 1990, descrito condições
de vida sob opressão. A estética
documental forjada nos territórios
ocupados por Israel para abordar os
traumas implícitos na discriminação,
expulsão e morte violenta da população
palestiniana foi transposta para outros
locais onde a ideia de lar é igualmente
problemática. Tomando por objeto as
comemorações da Resistência francesa e
as contradições que encerram —
patenteadas pela revelação de que as
vítimas de uma violência atroz podem,
pouco tempo depois, ser agentes de um
regime colonial igualmente injusto — ou
a decisão desesperada de indivíduos
forçados a emigrar para poderem
reconciliar os seus corpos com o desejo de
escolher o género que sentem como seu, o
trabalho de Ahlam Shibli revela modos de
migração e ocupação que não são
exclusivos da condição palestiniana, antes
se estendem a outros estados e situações
marcados pela injustiça e o paradoxo.
“Phantom Home” [Lar fantasma]
reúne as principais séries fotográficas até
hoje produzidas por Ahlam Shibli. A
exposição e a publicação que a
acompanha ficaram a dever-se à
generosidade da artista e ao empenho
conjunto de três instituições: o Museu
d’Art Contemporani de Barcelona, Jeu de
Paume, em Paris, e o Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, no Porto.
Dessa congregação de esforços resulta
também Death, um dos trabalhos mais
emblemáticos da artista. As sessenta e
oito imagens a cor que a constituem,
acompanhadas por legendas
frequentemente exaustivas, ocupam o
corpo central desta publicação.
Fotografias, cartazes, campas e grafitos
invocam combatentes palestinianos
mortos durante a resistência armada
contra a ocupação israelita ou numa
variedade de outras circunstâncias
(Shaheed, Shaheeda), operadores de
martírio (Istishhadi, Istishhadiya) e
prisioneiros que, de um modo geral, são
considerados mártires falhados. Em
conjunto, eles constituem uma assembleia
de ausentes.
Com esta série, Ahlam Shibli leva uma
vez mais a prática documental até aos
limites do visível. O mártir convoca uma
estética e uma política de desaparecimento
que visam, como afirma Esmail Nashif no
seu ensaio, recuperar o controlo da morte
palestiniana. Segundo este autor, depois
de expostos a diversas formas de
violência, os palestinianos viram-se
expropriados da capacidade de gerir a sua

própria morte. A fotografia enfrenta aqui
uma tarefa insólita: expor a aniquilação
coletiva. Não se lhe pede que mostre a
morte de um corpo, mas sim a destruição
de tudo o que poderia manter e
comprovar a existência de uma sociedade
civil. Como é habitual na sua forma de
trabalhar, Ahlam Shibli abordou este tipo
de realidade material conversando com
familiares e amigos dos mártires. Durante
esses encontros, surgiram outras
fotografias, que nos recordam a
impossibilidade de um acesso direto a
acontecimentos passados. Uma vasta
produção visual em memória dos mártires
assume o protagonismo em Death.
A convivência com essas imagens,
algumas envelhecidas pela exposição aos
elementos e outras veneradas nos
interiores domésticos dos familiares mais
próximos, sugere que a esfera pública
palestiniana cedeu o protagonismo aos
ausentes.
No ensaio de sua autoria, T.J.
Demos pergunta onde está a distância
crítica em relação a um ambiente que
celebra a morte criando um espaço
saturado de imagens de mártires. Certo
é que as fotografias de Ahlam Shibli
nos precipitam para uma imersão
de que dificilmente se pode escapar.
Ao mesmo tempo, porém, elas não
subscrevem nenhum dos mais comuns
modelos interpretativos da colonização,
quer no caso de Death, quer noutros
trabalhos. A narrativa das suas séries
não assenta na causalidade dos eventos
representados, antes decorre da
dinâmica da representação. A ausência
aparente de uma postura crítica é
sufocada pela atitude devocional que as
representações dos mártires reclamam.
Estas são fotografias que desativam a
mobilização característica do registo
humanista e poupam as vítimas a uma
nova vitimização, desta feita às mãos
da própria fotografia. Ahlam Shibli põe
em prática um conceito de fotografia à
luz do qual o meio se recusa a acolher
indiscriminadamente todos os objetos e
sujeitos que passam diante da objetiva.
A prática documental de Ahlam
Shibli nega a premissa subjacente a
um tipo de fotografia que, fornecendo
imagem a qualquer acontecimento em
debate, se impôs como ingrediente
essencial da opinião pública global. Esse
regime hipervisual permite-nos tudo
ver e conhecer, sem no entanto garantir
a ocasião para agir — precisamente
o que a artista Hito Steyerl designou
como “reflexividade ociosa”: informação
sem direito à ação ou possibilidade de

intervenção. A fotografia de Ahlam Shibli
requer textualidade para suspender a
autonomia da imagem e a introduzir num
regime em que já não é usada para fins
informativos. A reflexividade das imagens
de Shibli reside na relação com os
sujeitos que nos dão a ver, permanecendo
simultaneamente bloqueada na própria
fotografia. Por outro lado, dificilmente
uma fotografia pode ser isolada da série a
que pertence, pois o sentido de cada uma
está vinculado ao da sequência. Aí reside
um mar de signos rico e complexo, único
vestígio de comunidade em situações de
vida precária.
Carles Guerra
Marta Gili
João Fernandes
Isabel Sousa Braga
Curadores da exposição

202

Serralves_Portugues 1.indd 202

4/19/13 6:03 PM

Desaparecimento e Precariedade:
Sobre a fotografia de Ahlam Shibli
T.J. DEMOS

Numa das imagens de Death [Morte]
(2011–12), a mais recente série fotográfica
de Ahlam Shibli, vemos uma avó e três dos
seus netos numa sala de estar. Por entre as
douradas cortinas decorativas, o sofá bege e
a mesa de madeira, onde repousam um
bule de chá e um arranjo de flores, um
enorme quadro agiganta-se ao canto,
mostrando um jovem que segura uma
metralhadora. Envergando um casaco de
cabedal preto com a gola levantada, o jovem
fita o espectador com um olhar de desafio.
No topo do quadro lê-se em árabe: “A
pantera de Kata’ib Shuhada’ al-Aqsa,
Mikere” (Mikere, das Brigadas dos Mártires
de al-Aqsa). O rapazinho sentado no sofá
olha para cima, em direção ao retrato do
pai, agora morto, um olhar de admiração
que nos alerta para a função social desta
imagética para lá da morte do retratado,
ilustrando um dito repetido no auge da
Segunda Intifada: “Por cada ativista morto,
dez outros se juntarão à luta”1. Apesar de
morto, o ausente Mikere permanece
presente na vida, transmitindo uma
mensagem porventura com mais força do
que alguma vez o poderia ter feito em vida.
Death explora a cultura visual do
martírio palestiniano encontrada em
espaços públicos e privados. Dá a ver os
cartazes que se encontram nas paredes,
por todo o lado nos territórios ocupados
em 1967, nos quais mártires (a maioria
homens, mas também algumas mulheres
e crianças) aparecem em frente de
símbolos nacionais palestinianos, como a
Cúpula da Rocha, ao lado de versos do
Corão ou rodeados de mensagens de um
grupo militante. Fotografias dos mortos
são também mostradas nas mãos dos
familiares enlutados, colocadas em
colares, exibidas em telemóveis e em salas
de estar familiares. Para os antropólogos
que se ocupam destas práticas
comemorativas, “a ênfase quotidiana na
celebração do martírio pode ser entendida
como uma forma de autodefesa coletiva
contra o absurdo da devastação
quotidiana, autodefesa sustentada por
valores míticos, religiosos e históricos de
toda a sorte com o objetivo de não só dar
sentido a esta dose diária de morte como
torná-la absolutamente inevitável”2.
Enquanto tal, a mitificação de mártires
exemplifica o modo como “a resistência e
o sacrifício foram equiparados ao preço
inevitável a pagar por um sentido
presente da vida alienada e vivida na
promessa de um futuro melhor”3.
Embora estas imagens de morte
omnipresentes nas comunidades
palestinianas testemunhem o
desaparecimento de filhos e filhas, mães

e pais, elas simultaneamente ilustram a
recusa desse desaparecimento. O que resta
é a presença fantasmagórica daqueles que
agora estão mortos, que cessaram de viver
por múltiplas razões mas cuja inquietante
aparição está agora ao serviço de várias
causas políticas e religiosas, apoiando a
luta palestiniana pela descolonização e a
independência. As imagens documentam
contudo um fenómeno que não é de forma
alguma simples em termos culturais ou
representacionais. O que pensar do
controverso significado do martírio, por
exemplo, para as famílias que poderão ter
perdido as suas casas sob os buldózeres
israelitas devido a ações dos seus
parentes? E daqueles que questionam a
legitimidade e o resultado de tais
operações de martírio? O que pensam os
vivos sobre a militarização da sociedade
palestiniana em consequência da
resistência armada contra o colonizador?
O que pensar da “política polivalente” —
nas palavras de Lori A. Allen — de tais
práticas comemorativas, em que aqueles
que morreram como circunstantes
inocentes (especialmente crianças) são
instrumentalizados por milícias rivais?4 As
fotografias não dão resposta a estas
perguntas; mas põem a descoberto estas
considerações, questionando sem
conclusões fáceis, criando uma certa
consciência do — e uma relação com o
— não-saber. Confrontar a verdade
fotográfica desse não-saber é uma
constante do trabalho de Shibli.
A sua recente série de imagens de
mártires alicerça-se assim no seu projeto
fotográfico de longa data de registar a vida
(e a sobrevida) daqueles que vivem à beira
da exclusão e sob a ameaça do
desaparecimento e documentar a
comemoração dos que sucumbiram à
ausência. Contudo, como vimos, o fim
nunca é verdadeiramente o fim, pelo
menos no regime da imagem. Tal como as
figuras de Death representam uma recusa
do esquecimento e o sacrifício por uma
vida melhor para aqueles que lhes
sobrevivem, um ato que desafia o
desaparecimento, também a prática
fotográfica de Shibli está empenhada em
reconhecer o não-reconhecido, desafiando
os regimes visuais que de outra forma
relegariam esses sujeitos ao apagamento.
A prática fotográfica de Shibli
iniciou-se com o registo das condições de
vida dos palestinianos de ascendência
beduína, produzindo imagens da vida sob
a ameaça de espoliação e da sobrevivência
em condições de migração forçada, estados
prolongados de impermanência e
desalojamento. Incluem-se aqui as séries

Unrecognised [Não-reconhecido] (2000),
que expõe as circunstâncias de vida dos
habitantes de uma aldeia palestiniana na
Galileia que não surge em nenhum mapa
oficial israelita; Goter (2002–03), que
descreve as condições sociais e materiais
dos beduínos palestinianos de al-Naqab (o
deserto do Neguev); Arab al-Sbaih (2007),
que retrata campos de refugiados
palestinianos na Jordânia; e The Valley [O
Vale] (2007–08), que representa a aldeia de
Arab al-Shibli na Baixa Galileia
(originalmente chamada Arab al-Sbaih). No
entanto, em anos mais recentes, o interesse
de Shibli alargou-se a outros contextos
geopolíticos e sociais, para além do
palestiniano, dando origem a outros ciclos
fotográficos. Por exemplo, a série Eastern
LGBT [LGBT do Oriente] (2004/06) retrata
gays, lésbicas, bissexuais e transexuais a
viver em Zurique, Barcelona, Telavive e
Londres, fugidos do Paquistão, da Palestina,
do Líbano, da Turquia e da Somália, países
intolerantes com orientações sexuais
não-convencionais. Dom Dziecka. The house
starves when you are away [Dom Dziecka.
A casa morre de fome quando estás fora]
(2008) mostra-nos os habitantes de
diversos orfanatos na Polónia, onde, de
forma comovente, as crianças para si
mesmas criaram um lar, estabelecendo as
suas próprias relações de tipo familiar, em
agrupamentos que ao mesmo tempo
diferem da ordem social convencional,
indicando assim a possibilidade de
pertença fora do tradicional núcleo
familiar. Por último, Trauma (2008–09)
apresenta um ciclo de fotografias que
inclui imagens de antigos membros da
Resistência Francesa da região de Corrèze,
no Centro Sul; alguns desses indivíduos,
que tinham sido vítimas da perseguição
nazi, tomaram parte, alguns anos mais
tarde, nas guerras coloniais da Indochina e
da Argélia, combatendo contra aqueles que,
tal como eles próprios no passado, lutavam
pela independência5.
Estas várias séries fotográficas têm em
comum o compromisso que há muito
Shibli assumiu de explorar as experiências
de exclusão social, como as que se
encontram nos espaços de não-reconhecimento político e espoliação e nos
espaços expatriados de rejeição e não-pertença. Nesta medida, o seu trabalho
aproxima-se de abordagens à fotografia
documental desenvolvidas em zonas de
conflito com intenções similares, como as
obras de David Goldblatt, Guy Tillim e
Santu Mofokeng, que registaram a vida na
África do Sul durante e depois do
apartheid. O que marca o trabalho de
Shibli é todavia a sua coerente investigação
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da apatridia geopolítica e cultural no
contexto do qual os habitantes se
esforçam por construir locais de pertença.
De facto, como escreve Ulrich Loock, “todo
o trabalho de Ahlam Shibli é guiado por
uma pergunta fundamental: ‘O que
significa estar em casa?’. E pelo seu
inverso: ‘O que significa não estar em
casa?’ ”6. Nos trabalhos fotográficos de
Shibli, esta dialética de estar-em-casa e
não-ter-casa desenvolve-se em muitas
direções — exclusão nacional, espoliação
colonial, alienação sócio-sexual, privação
familiar e morte. No entanto e
simultaneamente, esta relação estrutural
entre inclusão e exclusão complica-se no
seu trabalho, na medida em que a ligação
entre vítima e perpetrador, cidadão e
estrangeiro, vivo e morto nunca é estável
— pelo menos no campo da representação
—, tal como o ato de reconhecimento não
é um gesto descomplicado ou uma
manobra política simples. Com efeito, a
prática de Shibli permanece atenta às
ideologias rivais da aparição —
particularmente na série Death — e
questiona o seu significado quando o
reconhecimento acontece, demonstrando
que este nunca surge sem motivações e
consequências políticas instáveis. Como
tal, o declarado compromisso do seu
projeto de reconhecer o não-reconhecido
— dando visibilidade àqueles que os
poderes hegemónicos desterraram para as
margens — acaba por se ver complicado
pela sensibilidade da sua fotografia à
estética da indeterminação do
documentário. Como vários teóricos
observaram, o significado fotográfico é
sempre contingente (dependente do
contexto, das legendas, dos locais de
receção e dos modos de interpretação
institucional), o que significa que a sua
significação é, no melhor dos casos,
incerta7. Esta complexidade — que se
situa entre a indeterminação e o
reconhecimento político — coloca o seu
trabalho na linha da frente da reinvenção
contemporânea da prática documentária e
da exploração das possibilidades da
fotografia socialmente comprometida.
Consideremos Unrecognised, uma série
fotográfica de Shibli sobre os beduínos
palestinianos que, para não perderem as
suas terras, se recusaram a ser transferidos
para áreas aprovadas oficialmente e, numa
atitude de desafio, permaneceram nos seus
lugares, sendo por isso oficialmente “não-reconhecidos” pelo Estado de Israel e
condenados a viver em estruturas
temporárias, sem acesso a água corrente,
eletricidade ou saneamento8. As fotografias
reproduzem as suas construções de chapa

ondulada, seguras por correntes
enferrujadas e cadeados, situadas numa
paisagem rochosa agreste. Crianças
descalças brincam neste ambiente inóspito,
enquanto as mulheres se ocupam das
tarefas domésticas e estendem roupa a
secar. Sem serviços de saúde e sem acesso à
educação para além do nível primário, os
palestinianos não-reconhecidos sofrem
frequentes abusos por parte das autoridades
estatais, incluindo migrações forçadas. As
suas casas são por vezes arrasadas por
buldózeres (com ou sem aviso prévio) e as
suas colheitas, pulverizadas com herbicida
por helicópteros israelitas. Relegados à
posição de ocupantes ilegais das terras
tradicionalmente suas, são-lhes negados
muitos dos direitos concedidos aos cidadãos
de Israel (que os beduínos palestinianos
retratados em Unrecognised são). Para
Shibli, isto constitui uma dura ironia para
um povo outrora nómada e agora forçado a
ser “refugiado na sua própria terra”9. Apesar
deste contexto opressivo, as fotografias de
Shibli refletem os laços familiares, mostram
crianças a brincar, casas pintadas de cores
garridas e jardins cuidados, imagens que
testemunham uma vontade de sobreviver e
de criar um sentimento de lar contra a
realidade da apatridia legal.
Na sua série subsequente, Goter, Shibli
confronta o mesmo contexto político: a
recusa de Israel de reconhecer as aldeias
dos beduínos palestinianos, apagando-as
dos mapas e da sinalética, hebraizando os
seus nomes árabes tradicionais, rejeitando
reivindicações lícitas de propriedade
imobiliária. O título provém de uma
tradição local que recorda a época do
Mandato Britânico, quando os
palestinianos ouviam frequentemente a
ordem militar ‘go there’ [vai para ali].
A expressão transformou-se ao longo de
gerações na relíquia linguística de hoje,
um eco praticamente indecifrável do
confronto passado com o poder colonial10.
Essa ordem, “vai para ali”, em breve seria
reiterada durante a consolidação do Estado
de Israel nos anos 1960, quando o político
e dirigente Moshe Dayan expôs a política
de assimilação dos beduínos,
anteriormente nómadas, na sociedade
israelita: seriam integrados no proletariado
urbano, trabalhando na indústria, nos
serviços, na construção e na agricultura.
“Isto será uma revolução, mas pode ser
conseguido em duas gerações”, explicava
Dayan. “Sem coerção, mas sob direção
governamental (…) este fenómeno dos
beduínos desaparecerá”11.
A “revolução” de Dayan equivalia a um
plano patrocinado pelo Estado para o
desaparecimento de um povo, que não

deixou aos beduínos palestinianos senão
duas alternativas: permanecer em
povoados não reconhecidos e por isso
impermanentes, que efetivamente se
transformariam em verdadeiros campos
onde um estado de exceção destituiria os
indivíduos dos seus direitos políticos e os
reduziria a uma existência precária12; ou
integrar-se na sociedade israelita e aceitar
o desaparecimento d’ “este fenómeno dos
beduínos”. Qualquer uma destas vias seria
de facto consentânea com aquilo que o
falecido sociólogo israelita Baruch
Kimmerling denomina “politicídio”: “a
destruição física de instituições e
infraestruturas públicas, a colonização
territorial, a fome, o isolamento social e
político” dirigidos contra um povo
específico13. Neste sentido, o tratamento
dos beduínos palestinianos está
relacionado com o tratamento reservado
por Israel aos palestinianos em geral,
caracterizado pelo projeto de longa
duração “que abrange um vasto leque de
atividades sociais, políticas e militares cujo
objetivo é destruir a viabilidade política e
nacional de toda uma comunidade e assim
negar-lhe a possibilidade de uma genuína
autodeterminação”14. Um tal projeto
corresponde a uma visão dos palestinianos
como detentores de uma “humanidade
relativa” e por isso com “direito apenas a
um subconjunto dos direitos, de outra
forma inalienáveis, que são devidos a
humanos ‘completos’ ”, como explica Omar
Barghouti15.
Face a semelhantes políticas estatais e
condições biopolíticas não é de admirar
que, durante os anos 1980 e 1990,
escritores e ativistas palestinianos como
Edward Said tenham repetidamente
manifestado o receio do desaparecimento:
“Evidentemente, a destruição da Palestina
em 1948, os anos de anonimato que se
seguiram, a dolorosa reconstrução de uma
identidade palestiniana exilada, os
esforços de muitos agentes políticos,
combatentes, poetas, artistas e
historiadores palestinianos para
salvaguardar uma identidade palestiniana
— tudo isto vacilou perante o medo
avassalador do desaparecimento, dada a
implacável determinação oficial de Israel
em acelerar o processo de reduzir,
minimizar e garantir a ausência de
palestinianos como presença humana e
política na equação do Médio Oriente”16.
O que Goter e Unrecognised nos mostram
são as provas arquitetónicas, geográficas,
institucionais, sociais e visuais da política
de promoção do desaparecimento de um
povo — especialmente nas figuras
obscurecidas, nos rostos fragmentários,
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nos corpos etéreos e delineados, nos
espaços domésticos desoladoramente
vazios que povoam e assombram a sua
imagética fotográfica. É como se a
realidade existencial da ausência
impregnasse já essas cenas, vislumbrando
uma deserção futura, lugares de abandono
e um povo a desaparecer.
Evidentemente, a ausência e o
desaparecimento correspondem à
condição da fotografia como meio, algo
que o projeto de Shibli argutamente
desenvolve estabelecendo uma relação
entre meio e geopolítica. Como Roland
Barthes descreveu em A Câmara Clara, a
ontologia da fotografia diz
fundamentalmente respeito à morte.
A morte é o eidos da fotografia, a sua
forma ideal e a sua expressão mais
distinta17. Na verdade, não há nenhuma
fotografia que não torne ausente aquilo
que representa. De modo bastante
produtivo, Eduardo Cadava elucida a
argumentação de Barthes quando escreve
que “a conjunção da morte e do
fotografado é na verdade o próprio
princípio da certeza fotográfica: a
fotografia é um cemitério. Pequeno
monumento funerário, a fotografia é um
túmulo para os mortos vivos. Conta a
história destes — uma história de
fantasmas e sombras — e fá-lo porque é
essa história”18. Não é pois surpreendente
que da combinação por Shibli de
fotografia e não-reconhecimento político
resulte uma inquietante estética da
alucinação — considerem-se as espectrais
presenças de mártires que servem de
monumentos funerários no cemitério do
espaço público em Death; ou as figuras
fugazes, obscurecidas e desfocadas de
Goter; ou ainda as imagens nessa série de
locais evacuados e desabitados, que de
algum modo falam da presença
impressionante da ausência naquilo que
são espaços de apatridia. Todos exprimem
a instância daquilo que recusa o
desaparecimento. Por outras palavras, o
que Shibli explora é justamente a
conjunção de morte e fotografado.
Esta conjunção traduz-se
nomeadamente no facto de nas mãos de
Shibli a fotografia se tornar um ato
insistente de retenção da presença dos
desaparecidos e dos deslocados, dos
ausentes e dos mortos, fornecendo prova
de uma existência de outro modo negada,
controlada, murada, encarcerada,
confinada, exilada. Trata-se de um ato de
intervenção na organização do
aparecimento, de modo a lançar luz sobre
aqueles a quem é normalmente negada a
representação — física, arquitetónica,

espacial, política e visual. Neste sentido, o
seu projeto repercute a politização do
fotográfico, indo mais além de uma
meditação puramente barthesiana sobre a
inquietante e mortuária estética da
imagem fotográfica. Na verdade, o seu
trabalho empurra a estética barthesiana
do juízo subjetivo em direção a uma
insistência de reivindicação do
aparecimento que é também uma
subjetivação política. Essa subjetivação é
um “tornar-se ser”, uma participação na
formação do mundo visível e uma
reclamação de direitos para os que estão
nesse mundo, direitos que se estendem
para além do estado-nação repressivo e do
seu projeto colonial19. Contra a segregação
social e política do Estado, a fotografia de
Shibli reclama a universalidade dos
direitos, a igualdade e a inclusão, para lá
desses regimes que dividem e isolam,
produzem estados de exceção e de
humanidade relativa e levam a cabo
programas de politicídio.
Como tal, os trabalhos de Shibli dão
voz à esperança de uma fotografia que
contesta a injustiça da situação dos
espoliados e cria uma zona de
participação política para lá das políticas
governamentais de exclusão postas em
prática pelo Estado. A esperança é a de
que a reorganização do mundo visual pela
fotografia possa fazer a diferença na
realidade política e social, o que
certamente faz, embora talvez sem a
precisão instrumentalizada e a eficácia
estratégica que alguns reclamam.
Entretanto, temos o testemunho silencioso
e o subtil questionamento das imagens de
Shibli, que atestam a diversidade e a
criatividade da vida desses sujeitos
confinados à ausência e à abstração, ou
reduzidos à condição de vítimas
humanitárias e aos cálculos estatísticos do
Estado (particularmente nos territórios
ocupados palestinianos)20.
Expondo a impossibilidade da
legibilidade documental, como referimos,
a prática de Shibli matiza todavia a
política de reconhecimento. Expondo a
fragmentação e a abstração, as suas
fotografias evitam a armadilha de
constituir uma segunda ordem de
vitimização, duplicando ao nível da
representação a sujeição encontrada na
realidade. Neste sentido, o trabalho de
Shibli complica a urgência de reconhecer
os não-reconhecidos ao admitir uma
simultânea injunção estética contra a
representação, que se reveste de
significado na medida em que tal
fotografia é capaz de revelar a
complexidade de ser humano, em parte

evitando a objetificação totalizadora desse
ser. Como observa Judith Butler, “para a
representação exprimir o humano (…), ela
deve não apenas falhar mas também
mostrar o seu falhanço. Há algo de
irrepresentável que não obstante
procuramos representar e esse paradoxo
deve ficar retido na representação que
oferecemos”21.
Neste contexto, as imagens de Shibli
dos não-reconhecidos, que reconhecem
justamente esse paradoxo, não podem ser
facilmente convertidas e não encaixam
sem problemas no modelo de uma
fotografia documental baseada numa
empatia progressista — já que a injustiça
é mostrada no seu trabalho sem
transmitir ao espectador uma promessa
de redenção ou esperança de que uma
iminente transformação vai acontecer em
resultado da intervenção fotográfica22.
Este facto resulta em parte da recusa de
Shibli de objetivar os seus sujeitos para o
olhar do espectador empático. Como
especifica Loock, “embora a sua prática
tome a forma do documentário, o seu
trabalho não se centra num inventário de
situações específicas, num registo de
circunstâncias sociológicas ou etnológicas
e muito menos numa ilustração de um
conhecimento cultural preconcebido”23.
Longe de proporcionar uma fonte de
dados sociológicos ou informação
etnográfica, as fotografias de Shibli
sublinham os complicados aspetos da sua
condição estética e revelam a natureza
multifacetada da experiência vivida e da
realidade subjetiva. Fazem-no desvelando
uma ambiguidade e plurivalência na
imagem que anuncia o facto de a
fotografia não poder mais do que assinalar
a abundância de significado que
inevitavelmente escapa ao seu alcance
mas que qualquer prática documental
com qualquer tipo de ambição conceptual
reconhecerá, como se “tivesse de mostrar o
seu falhanço” em representar para poder
“exprimir o humano”.
Sensível ao irrepresentável que tenta,
no entanto, representar — procurando
mostrar tanto aqueles que são “não-reconhecidos” como a derradeira
irrepresentabilidade do seu ser —, Shibli
tem procurado em anos mais recentes
alargar a sua prática a outras fontes de luta
e outros locais de irrepresentabilidade.
Propôs assim uma cadeia de equivalências
que amplia a sua política fotográfica e que
desafia a repressão e a espoliação em
diferentes contextos geopolíticos, ao
colocar a luta palestiniana em relação com
lutas políticas noutros lugares. Como tal,
o alargamento da sua visão fotográfica do
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mundo cria possibilidades para formas de
solidariedade com diferentes
comunidades e modos de identidade para
além da Palestina e de Israel.
Consideremos, por exemplo, Eastern
LGBT, que mostra aparições em espaços
públicos de indivíduos transgressores
dos papéis usualmente associados ao seu
género (LGBT, acrónimo para Lésbica,
Gay, Bissexual, Transgénero, é um termo
habitualmente usado pelos que formam
esta comunidade). Uma das fotografias
de uma série relacionada (LGBT_A, que
é uma parte de LGBT A B C) mostra-nos
duas figuras com cabeças rapadas, uma
de óculos de sol envergando um fato de
riscas e gravata, a outra com um bigode
postiço, um vestido escuro e um casaco
brilhante de vinil. Posam como casal
diante de duas fotografias de Shibli
da série Unrecognised, estabelecendo
assim uma ligação entre os palestinianos
e indivíduos sujeitos a outro tipo de
não-reconhecimento devido à sua
orientação sexual. Esta forma de não-reconhecimento acabou por excluir estas
pessoas das suas comunidades e da sua
pátria, por força da intolerância cultural
e da discriminação contra aqueles que se
desviam das normas estabelecidas sobre
a sexualidade e o género. Outras imagens
da série mostram cenas de paradas do
orgulho gay, vários tipos de transexuais e
travestis a vestir-se ou deambulando em
zonas residenciais, posando para a câmara
em corredores anónimos ou envergando
fatos exóticos ou fetichistas. Vemo-los a
maquilhar-se, cuidando a sua aparência
em frente de espelhos ou a dançar em
clubes noturnos.
Em LGBT_C surge uma figura sob os
holofotes de um clube noturno, diante de
um cartaz que reproduz o arco-íris,
símbolo da diversidade, e publicita o
Grupo Aswat: “Somos palestinianas.
Somos mulheres. Somos homossexuais”.
Trata-se de manifestações de afirmação,
em que os participantes criam uma
atmosfera festiva que alia o exercício da
subjetividade à condição de expatriado, à
transgressão sexual e à resistência
política. Estas figuras rejeitam
simultaneamente a discriminação
sócio-sexual e a espoliação geopolítica, e
Shibli mostra-as recuperando a sua
capacidade de ação por meio das suas
políticas radicais. A sua perspetiva
fotográfica dota estas figuras de dignidade
e capacidade de afirmação, contrariando a
objetificação voyeurista com que são por
vezes retratadas e incluindo também
imagens antiespetaculares da vida
quotidiana.

Com Dom Dziecka. The house starves
when you are away, Shibli vai mais longe
na sua abordagem fotográfica às
comunidades de deslocados e espoliados.
Neste caso, as imagens mostram vários
grupos de órfãos fotografados em onze
lares de crianças na Polónia. Algumas
delas têm uma clara relação estilística com
os seus retratos de contextos
palestinianos, como Goter, Unrecognised
ou Arab al-Sbaih. Por exemplo, os retratos
a preto-e-branco de rapazes e jovens
surgindo diante ou em cima de edifícios
de cimento sem qualquer decoração ou
adorno apresentam semelhanças com as
imagens de áreas palestinianas de
claustrofobia e privação, de controlo e
ocupação que surgem noutros trabalhos
de Shibli. O seu ponto de vista nestas
fotografias está distanciado dos sujeitos,
como que para indicar que a fotógrafa
está à parte, no exterior, o que intensifica
o tom melancólico e a sensação de
olharmos uma situação à distância, sem
qualquer controlo sobre ela. Noutras
imagens da mesma série surgem figuras a
tapar o rosto ou evitando a câmara, como
que numa atitude de desafio diante das
intrusões da fotógrafa. Ou talvez ela tenha
incluído estas imagens obscurecidas para
sugerir a impossibilidade de representar o
sujeito, mais uma prova do reconhecimento
das facetas subjetivas que se situam para lá
do que qualquer fotografia pode
representar, aí onde a fragmentação
representacional paradoxalmente contraria
a humanização relativa24. Também aqui as
imagens alternam cor e preto-e-branco, um
recurso formal que sublinha a diversidade
representacional e alude à diversidade
subjetiva, e assim ao caráter
necessariamente fragmentário da
fotografia. Necessariamente fragmentárias,
as imagens de Shibli assumem então um
valor autorreflexivo, na medida em que
reconhecem a impossibilidade de captar
totalmente ou de retratar completamente
o sujeito. Mas neste caso não é apenas
para apontar a usurpação de direitos
sociais ou políticos ou a deslocação
alienante mas antes para indicar a
profundidade e a multiplicidade do ser,
que transcendem a imagem e às quais a
imagem pode apenas fazer alusão.
Parte dessa profundidade e
multiplicidade é expressa através da
ligação social entre estas figuras, já que as
fotografias revelam os vínculos
comunitários existentes entre estas
crianças sem família, estes habitantes de
um lar para os que não têm lar. A série
destaca as suas atividades comuns: várias
crianças a dormir no mesmo quarto, os

vários abraços de intimidade, as situações
de familiaridade mesmo quando se estão
a lavar ou a tomar duche, nos espaços
onde rapazes e raparigas cuidam da sua
higiene pessoal. Sentam-se e leem juntos,
deitam-se no regaço uns dos outros.
Enquanto figuras que surgem sempre em
grupo, compõem retratos de órfãos que
criaram uma espécie de lar para si
próprios. As imagens são pois um
testemunho de algo fundamentalmente
humano, embora haja também uma
transgressão social nestes agrupamentos
que constituem vínculos fora das relações
familiares e que por isso expandem as
possibilidades sociais de ser humano. Elas
retratam o estado de sociabilidade e
sublinham o desejo e a necessidade das
pessoas de existir em comunidade. Em
situações de repressão e colonização
(Unrecognised), de exclusão e
discriminação (Eastern LGBT) ou de
privação de uma família (Dom Dziecka.
The house starves when you are away),
descobrimos em cada um dos casos a
vontade imperiosa de ser com outros, o
desejo de contacto, amizade, amor e
solidariedade e a pulsão para encontrar ou
construir uma casa (ainda que não-convencional) contra a pressão de ser
renegado e ostracizado25.
Dito isto, algumas das mais
complicadas imagens de Shibli exploram
a inquietante instabilidade entre vítima e
perpetrador, combatente pela liberdade e
colonizador. Para Trauma, Shibli
fotografou em França veteranos que
sofreram a perseguição nazi por terem
resistido à ocupação alemã durante a
Segunda Guerra Mundial. O ponto de
partida histórico desta série é o dia 9 de
junho de 1944, quando as SS executaram
publicamente na cidade de Tulle noventa
e nove pessoas, enforcando-as em
candeeiros e varandas da rua principal, e
deportaram muitas outras para campos de
concentração, onde a morte era um
destino provável. A cidade comemora
anualmente aqueles que sofreram estas
atrocidades e a história é recordada em
placas, nomes de ruas, monumentos
públicos, inscrições em túmulos, rituais
evocativos e um museu que homenageia
os mártires franceses. Estes diversos locais
de recordação coletiva constituem o tema
das fotografias de Shibli. Mas há mais, já
que as lembranças que surgem em
algumas das imagens incluem também
fotografias e mapas do Norte de África,
guardados por um dos veteranos
franceses. Estes registos revelam que
alguns dos sobreviventes da ocupação
alemã se juntaram ao exército colonial
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francês na Indochina e na Argélia nos anos
1950 e 1960. Destacando estes pormenores,
Shibli une estas diferentes histórias sem
propor qualquer resolução. A série
fotográfica torna-se um arquivo da
disjunção e da contradição política, onde
vítima e perpetrador trocam
inexplicavelmente de lugar em diferentes
períodos históricos. Neste sentido, a série
recorda a investigação que Shibli levou a
cabo em Trackers [Batedores] (2005), uma
série de fotografias de palestinianos de
origem beduína que se alistaram nas Forças
de Defesa de Israel para obter
reconhecimento e benefícios materiais
(uma casa, por exemplo) mas que ao fazê-lo
foram acusados de trair a sua
comunidade26. A questão suscitada por
estas várias imagens é a de entender como
é que aqueles que foram perseguidos num
contexto puderam, noutros locais, submeter
outros à violência militar e à ocupação27.
Contudo, as fotografias de Shibli não
condenam nem tiram conclusões; antes
apresentam um arquivo visual das
consequências materiais, lembranças e
testemunhos documentais registados em
locais de evocação pública e privada que
colocam estas difíceis questões.
Como vimos, Death, a recente série de
Shibli, marca uma nova evolução na sua
prática, uma vez que as imagens se centram
não tanto em pessoas concretas mas antes
em representações de desaparecidos. Como
tal, as fotografias constituem um gesto
reflexivo, na medida em que analisam o uso
social das imagens, investigando a estética
da comemoração e as políticas de
reconhecimento na vida quotidiana. A série
refere-se principalmente ao contexto da
Segunda Intifada, a sublevação que teve
início em setembro de 2000, desencadeada
pela provocadora visita de Ariel Sharon,
escoltado por um milhar de elementos da
segurança, a al-Haram al-Sharif
(literalmente “o Nobre Santuário”, a
localização da Mesquita de al-Aqsa e da
Cúpula da Rocha), conhecido pelos judeus
como o Monte do Templo. Os protestos
foram ainda inflamados pela morte de
Mohammad al-Durrah, o rapaz de doze
anos morto a tiro nos braços do pai a 30 de
setembro, acontecimento registado em
imagens e largamente divulgado que
reforçou a perceção do desprezo de Israel
pelos direitos e a vida dos palestinianos.
Nos anos que se seguiram, a rebelião
provocou a militarização da sociedade
palestiniana, um desenvolvimento muito
diferente das manifestações e dos projetos
sociais, incluindo hortas comunitárias e
cooperativas de produção alimentar, que
fizeram parte da mobilização popular

que caracterizou a Primeira Intifada
(1987–93)28.
Desde 2000, milhares de palestinianos
foram mortos pelas forças de segurança
de Israel, muitos homenageados com um
funeral de mártir29. Como vimos, estas
evocações comemorativas incluem
frequentemente cartazes e fotografias
pendurados em salas de estar familiares,
colocados na proximidade da residência
do mártir, em restaurantes, no interior e
no exterior de lojas, perto de escolas e
hospitais. Destacando estes lugares
diversos, Shibli mostra como o nacional se
torna familiar e o político, íntimo, a
ubiquidade das imagens sugerindo que
qualquer um se pode tornar mártir a
qualquer momento. Apesar das várias
abordagens à imagética do mártir que o
estudo de Shibli evidencia, o arranjo
gráfico dos cartazes poucas indicações
fornece que permitam diferenciar entre
operadores de martírio, combatentes
armados, jovens mortos a tiro em
manifestações e circunstantes inocentes
(homens, mulheres, crianças) mortos
durante os ataques israelitas, cada um dos
casos transformando o palestiniano
representado num ícone da resistência
nacional. Nesse sentido, os cartazes
proclamam a “unidade não-hierárquica do
destino coletivo nacional dos
palestinianos”30. Mostrando a
multiplicidade de imagens de mártires,
Death revela como é possível ajustar esta
diversidade social a uma certa
homogeneidade visual problemática.
Contudo, a estetização da morte é no
mínimo ambígua, já que a imagética do
mártir escapa inevitavelmente à sua
finalidade instrumentalizada. Na verdade,
estudos de comemorações de mártires
realçam as diversas interpretações do seu
significado e as relações por vezes
conflituosas dos espectadores com essas
imagens, havendo pessoas que, por vezes,
questionam ou rejeitam até as suas
mensagens políticas no dia-a-dia. O uso
dessas imagens como práticas
publicitárias por grupos militantes pode
até ser criticado e a sua retórica
ridicularizada por alguns palestinianos
fartos do culto da morte, da evolução da
resposta violenta e militarizada à
ocupação e da repetição banal e rotineira
das aparentemente intermináveis
homenagens aos mortos31. A estética dos
memoriais aos mártires configura assim
uma oscilação incerta entre complacência
sócio-política e conflito de fações, entre
práticas devocionais e distância crítica.
A representação por Shibli da diversidade
de imagens e dos seus contextos de

receção revela estas antinomias, em vez de
meramente prolongar as próprias
comemorações ritualistas. Ainda assim, a
série permanece um testemunho da
destruição de vidas palestinianas e de
como a morte inspira a resistência futura.
Frequentemente, o trabalho de Shibli
também inclui indícios do envolvimento
da fotógrafa na produção das suas
fotografias: a sua sombra, visível em
algumas, ou as perspetivas oblíquas, as
várias distâncias e as diversas localizações
que indicam a sua intervenção na
construção dos planos. Do mesmo modo,
as fotografias de cemitérios assinalam a
presença da fotógrafa entre as sepulturas,
tanto quanto as outras imagens da série
Death que mostram jovens demorando-se
nos lugares de comemoração e os cartazes
por vezes mostrados à fotógrafa por
familiares do falecido. Por outras palavras,
a estética representacional de Shibli
suscita uma certa ressuscitação da vida,
mesmo se as imagens retratam os
vestígios da perda e da ausência.
Se Death nos apresenta representações
de representações, na verdade isso não
é totalmente novo no trabalho de Shibli
— pense-se nos cartazes e na decoração
das paredes inspirados na cultura popular
em Dom Dziecka. The house starves when
you are away ou no arquivo visual de
fotografias históricas documentado em
Trauma, que também apontam para a
função social da fotografia em vários
contextos que fazem parte da teia da vida.
A diferença é que Death se centra na forma
como os mortos integram os programas
políticos de várias organizações militantes,
seja alistados por submissão voluntária,
em atos cooperativos de participação
política ou através da cooptação por
grupos militantes. Ao contrário dos
cartazes de mártires, as fotografias de
Shibli não permitem reduzir os seus
sujeitos a imagens únicas, a expressões de
uma agenda, ao material manipulado de
um programa político. Consequentemente,
a série assume uma relação de certo modo
crítica com o seu sujeito.
Poderia a condição de não-reconhecido
tornar-se alguma vez parte de uma
postura ético-política? “Faz parte da moral
não nos sentirmos em casa na nossa
casa”, afirmou em finais dos anos 1990
Edward Said, que assim encontrava um
modo de expressar os desafios éticos da
migração forçada invocando as palavras
escritas por Theodor Adorno durante o
seu próprio exílio forçado da Alemanha
nazi32. Pois como pode alguém aspirar a
pertencer a uma cultura nacional que é,
como no caso da Alemanha nazi, ética
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e politicamente abominável? Para Said,
a questão traduzia-se na impossível
condição de exílio e de deslocação dos
palestinianos, cuja privação de um estado
equivalia a uma decisiva política de
resistência, uma recusa de se sentirem
em casa numa situação de espoliação.
Embora não proponha uma simples
analogia com a catastrófica história da
Segunda Guerra Mundial, o próprio
sentido de desalojamento de Said levou-o
apesar de tudo a considerar criticamente o
imperativo ético de Adorno no seu tempo,
exatamente como Shibli visualiza esta
condição paradoxal de hoje.
Em vez de se submeterem ao
reconhecimento de uma mensagem
fotográfica e serem reduzidas a
comunicação ou propaganda, as imagens
de Shibli evidenciam uma qualidade de
libertação subjetiva e social no estado de
ser não-reconhecido, pois esse estatuto
trava o reconhecimento como um modo
de controlo ou de essencialização, mesmo
se o seu trabalho também investiga o
não-reconhecimento como espaço de
exposição existencial. A sua fotografia
desafia assim a produção de formas
convencionais de ser estereotipado, de
acordo com as quais a normalidade é
produzida pela oposição aos excluídos
e não-reconhecidos. Se o projeto de
Shibli reclama o não-reconhecimento
como um projeto emancipatório, não
o confunde contudo com a função do
não-reconhecimento como uma política
de controlo nas mãos de um Estado
ou de uma milícia repressivos. Como
vimos, o trabalho de Shibli representa
uma investigação polivalente da vontade
de pertencer a uma comunidade e de
partilhar um lar — que as suas fotografias
situam tanto como um modo de ser como
enquanto luta política — desenvolvida
nas várias circunstâncias de apatridia de
hoje, dentro e fora da Palestina. Neste
sentido, a sua fotografia reconhece na
precariedade a origem de comunidades
humanas, mesmo se contestando as suas
formas de exclusão social e desigualdade
político-económica, que se tornam os
alvos de uma luta comum33.
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p. 13

Self Portrait
[Autorretrato]
Palestina, 2000
Série de 18 fotograﬁas
21,2 × 30 cm; 30 × 21,2 cm
Provas cromógenas
Uma viagem de regresso aos lugares que me
ensinaram quem sou.
p. 15

Goter
Al-Naqab, Palestina/Israel, 2002–03
Série de 42 fotograﬁas
39,5 × 59 cm; 59 × 39,5 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
Deveríamos transformar o beduíno num
proletariado urbano — na indústria, nos
serviços, na construção e na agricultura. 88%
da população israelita não é rural. Que o
beduíno se lhe assemelhe. Na verdade, este
será um passo radical, o que significa que o
beduíno não viveria na sua terra com os seus
rebanhos, antes se tornaria uma pessoa urbana
que chega a casa à tarde e calça as pantufas
(...). [Os seus filhos] irão à escola, com o cabelo
bem penteado e a risca feita. Isto será uma
revolução mas pode ser conseguido em duas
gerações. Sem coerção mas sob direção
governamental (...) este fenómeno dos beduínos
desaparecerá.
Moshe Dayan, 31 de julho de 1963

Os palestinianos de ascendência beduína, habitantes de al-Naqab (deserto do Neguev), estão
desde meados da década de 1960 sujeitos a
uma política de desapossamento das suas terras
tradicionais e de realojamento em sete povoações planiﬁcadas pelo governo israelita, em
larga medida sem consultar as populações afetadas. A terra que deixam é depois posta à disposição de cidadãos judaicos.
Em 2003, aproximadamente metade dos
110.000 beduínos palestinianos de al-Naqab
viviam nessas povoações. Segundo as estatísticas oﬁciais, encontravam-se entre as mais pobres de todas as comunidades de Israel, privados de serviços públicos satisfatórios, atormentados por taxas elevadas de desemprego e
criminalidade e sem quaisquer perspetivas de
desenvolvimento.
A outra metade dos beduínos palestinianos
de al-Naqab recusou-se a mudar-se para as referidas povoações para não perder as suas terras
e não se sujeitar a condições de vida culturalmente adversas e socialmente degradantes.
Viviam em mais de cem vilas “não reconhecidas”,
onde as leis do Estado Judaico os interditavam
de construir estruturas permanentes, as casas
eram regularmente demolidas, os campos declarados ilegais pelas autoridades e pulverizados com químicos tóxicos, as famílias expulsas
das suas casas e onde não era assegurado

o acesso à eletricidade, a água corrente ou a
serviços públicos como cuidados médicos, saneamento básico e educação para além da instrução primária. Esta situação não conheceu até
ao dia de hoje modiﬁcação substancial.
‘Goter’ é uma palavra estranha à língua
árabe, usada apenas pelos palestinianos de alNaqab. Segundo as populações locais, deriva do
inglês ‘Go there’, uma ordem que os beduínos
palestinianos ouviriam aos militares no tempo
do Mandato Britânico (1917–48).
A obra aborda a posição dos palestinianos
de ascendência beduína no Estado de Israel:
onde há uma casa não há lar, onde há um lar não
há casa.
p. 17

Trackers
[Batedores]
Palestina/Israel, 2005
Série de 85 fotograﬁas
37 × 55,5 cm; 55,5 × 37 cm
60 × 90 cm; 90 × 60 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
Trackers é uma série de fotograﬁas tiradas em
2005 retratando palestinianos de ascendência
beduína que serviram ou servem como voluntários no exército israelita. O projeto debruça-se sobre o preço que uma minoria colonizada é
obrigada a pagar à maioria colonizadora, talvez
para ser aceite, talvez para mudar de identidade, talvez para sobreviver ou talvez por tudo isto
e ainda mais.
p. 19

Eastern LGBT
[LGBT do Oriente]
Vários países, 2004/06
Série de 37 fotograﬁas
37,8 × 57,6 cm; 57,6 × 37,8 cm;
70 x 100 cm; 100 x 70 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
LGBT é um acrónimo que signiﬁca Lésbica, Gay,
Bissexual, Transgénero/Transexual.
A obra retrata pessoas oriundas de sociedades orientais como o Paquistão, a Palestina, o
Líbano, a Turquia ou a Somália que abandonaram as suas terras natais porque impedidos nas
suas sociedades de origem de viver de acordo
com as suas preferências sexuais ou de habitar
o corpo do género em que se sentem na sua
pele. Num local estrangeiro, e por vezes apenas
ao ﬁm de semana num clube, procuram as condições que lhes permitam ser quem querem ser.
As imagens de Eastern LGBT foram obtidas
em 2004 e 2006 em Zurique, Barcelona,
Telavive e Londres.

p. 21

Arab al-Sbaih
Jordânia, 2007
Série de 47 fotograﬁas
38 × 57,7 cm; 57,7 × 38 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
As fotograﬁas que compõem Arab al-Sbaih
foram tiradas em quatro lugares distintos: o
Campo de Refugiados de Irbid, a cidade de Irbid,
o Campo de Refugiados al-Baqa’a e Amã. Três
gerações de refugiados palestinianos aí vivem
desde a guerra de 1948 que se seguiu à declaração do Estado de Israel e conduziu à Nakba
palestiniana.
O título da série refere o nome original da
vila Arab al-Shibli na Baixa Galileia da Palestina
(atualmente Israel). Uma parte dos habitantes
que em 1948 lutaram pelas suas terras contra
os judeus foi expulsa para a Síria e a Jordânia;
a outra parte procurou abrigo no Mosteiro do
Monte Tabor. No ﬁm da guerra, depois de meses
escondidas em caves nas terras do mosteiro, as
famílias que conseguiram regressar às suas casas tiveram de mudar o nome original da vila,
Arab al-Sbaih, para Arab al-Shibli para se protegerem da vingança israelita. Os refugiados na
Síria e na Jordânia, por seu turno, preservam
a memória da sua pátria dando às suas lojas o
nome de localidades na Palestina e reproduzindo a estrutura social das suas vilas de origem.
p. 23

The Valley
[O vale]
Arab al-Shibli, Palestina/Israel, 2007–08
Série de 28 fotograﬁas
38 × 57,7 cm; 57,7 × 38 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
As imagens de The Valley foram obtidas em
2007 na aldeia de Arab al-Shibli e nas terras
dos seus habitantes, na Baixa Galileia da
Palestina/Israel.
A 28 de Outubro de 1957, vinte e oito ilustres da vila de Arab al-Shibli escreveram uma
carta ao israelita Elisha Soltz, governador militar
de Nazaré. Nessa carta eram-lhe dirigidos três
pedidos. Era-lhe pedido:
1. que devolvesse aos habitantes da aldeia
as suas terras, construísse uma estrada de asfalto até à vila e a dotasse de sistemas de
abastecimento de água e eletricidade;
2. que ordenasse a devolução dos impostos
cobrados ao povo da vila para este poder construir uma escola;
3. que autorizasse a construção de casas
na vila e acrescentasse o nome desta no mapa
do país — o “mapa da santa pátria”, como lhe
chamavam.
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Nessa carta, os representantes da vila expunham a sua situação. Antes da guerra de
1948, mantinham uma boa relação com os
seus vizinhos judeus — o povo de Kfar Tavor — e
o comandante distrital judaico. Nessa altura,
ambas as partes acordaram que o povo da aldeia árabe e os seus vizinhos judeus manteriam
entre si relações de fraternidade e se absteriam
de segregação étnica. Cada uma protegeria a
outra depois da guerra, fosse num estado árabe
ou judaico. O acordo foi assinado pelo representante da vila — então chamada Arab al-Sbaih —,
o representante de Kfar Tavor e o comandante
distrital judaico.
Contudo, em 1950, dois anos depois da
guerra e da criação do Estado de Israel, os homens de Arab al-Shibli foram convocados para
uma reunião na Escola Kadoorie com o diretor
desta, o governador militar israelita e o oﬁcial
responsável pela chamada propriedade absentista. Foi-lhes pedido que trocassem terras pelo
período de um ano: as boas terras a oriente de
Wadi al-Midy, oﬁcialmente pertencentes a pessoas que tinham permanecido na vila, seriam
trocadas pelas terras incultas a ocidente de
Wadi al-Midy (entretanto objeto de apropriação
pelo Estado de Israel), propriedade de pessoas
que tinham fugido da vila. Tendo as pessoas da
vila acedido, foi assinado um acordo em três cópias, cada uma das partes recebendo a sua. O
comandante distrital israelita solicitou, porém, a
cópia da vila para a manter em segurança. O
tempo passou e a outra parte recusou-se a devolver as terras. O comandante distrital israelita
negou o acordo. Aconselhado a permanecer calado, o povo da vila assim fez.
Em 1952, a situação agravou-se. Foram
presas pessoas da vila e outras, impedidas de a
abandonar.
Em 1954, o oﬁcial estatal responsável pela
propriedade absentista deslocou-se à vila e reclamou as terras que haviam pertencido aos refugiados e sido oferecidas ao povo da vila no
âmbito do acordo de 1950.
Em 1957, quando o povo da vila pediu autorização para construir casas na sua vila, viu o
pedido rejeitado com base no argumento de que
a vila não existia no mapa estatal.
Foi também recusada a transferência das
3.000 liras coletadas ao povo da vila através do
gabinete do Ministério das Finanças israelita em
Nazaré e o projeto de dotar a escola de um espaço próprio, em lugar de a alojar em espaços
alugados, ﬁcou pelo caminho.
A carta terminava lembrando ao governador
militar israelita que a vila mudara de nome, tendo-lhe sido dado o nome de uma das sete famílias que ali viviam desde o tempo do Mandato
Britânico, a família Shibli. As relações entre as
diversas famílias tinham sido sempre problemáticas. A família Shibli, escreviam os representantes da vila, era a que permanecera em Israel depois da guerra, e não queriam manter o nome
original da vila, Arab al-Sbaih.

p. 25

Dom Dziecka. The house starves
when you are away
[Dom Dziecka. A casa morre de fome
quando estás fora]
Polónia, 2008
Série de 35 fotograﬁas
38 × 57,7 cm; 57,7 × 38 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
Dom Dziecka (“lar de crianças”) é uma série de
fotograﬁas tiradas em 2008 em onze orfanatos
polacos. A obra expõe as condições de vida de
crianças que cresceram não no seio de uma família mas numa instituição de acolhimento.
Durante o dia, as crianças raramente estão
sozinhas; as relações físicas entre elas, mesmo
entre rapazes e raparigas adolescentes, são
não raro muito próximas, sem assumirem necessariamente um caráter sexual. As crianças
individuais parecem fundir-se num corpo coletivo, ao qual se subtraem apenas quando se recolhem para dormir; o convencional núcleo familiar transformou-se numa sociedade de
crianças no seio da qual as típicas relações familiares são não só substituídas mas na realidade deslocadas para formarem uma constelação
nova e especíﬁca.
No lugar onde falta o lar familiar, desenvolveu-se uma outra coisa. Dawid Redes, um rapaz
do Dom Dziecka Na Zielonym Wzgórzu em
Kisielany-Żmichy, aﬁrmou que aquele “não é um
lar de crianças, é a nossa casa”.

Monumentos comemorativos e cerimónias
honram os mortos da Primeira e da Segunda
Guerras Mundiais: soldados, combatentes da
Resistência e vítimas civis dos nazis, juntamente com membros do exército francês que perderam a vida nas guerras coloniais na Indochina e
no Norte de África.
As imagens mostram vários residentes de
Corrèze: antigos membros da Resistência, descendentes dos enforcados e deportados de 9 de
junho, antigos combatentes franceses nas guerras coloniais, Pieds-noirs e também um colaborador algeriano, um homem levado para França
como trabalhador forçado da Indochina, um indochinês de segunda geração, uma senhora de
ascendência algeriana que a si mesma se considera francesa e imigrantes recentes oriundos
da Algéria.
A série Trauma foi produzida com o apoio da associação Peuple et Culture Corrèze.

p. 27

Trauma
Corrèze, França, 2008–09
Série de 48 fotograﬁas
38 × 57,7 cm; 57,7 × 38 cm
Provas de gelatina e sais de prata;
provas cromógenas
Tomando como ponto de partida as comemorações da sublevação da Resistência contra os
nazis em Tulle (Corrèze, França) e das mortíferas
represálias das forças de ocupação — acontecimentos que se prolongaram entre 7 e 9 de Junho
de 1944 —, Trauma constrói-se em torno do facto
de uma mesma população (em certos casos até
os mesmos indivíduos) que resistiu à ocupação
dos alemães e sofreu as atrocidades destes ter
travado, alguns anos mais tarde, guerras coloniais na Indochina e na Algéria contra povos que,
por sua vez, reclamavam a independência.
Ao nascer do dia 9 de junho de 1944, as SS
encurralaram mais de 2.000 homens de Tulle,
com idades compreendidas entre os dezasseis
e os sessenta anos, e nesse mesmo dia enforcaram 99 deles em candeeiros de iluminação
pública e varandas. 149 outros homens foram
deportados para campos de concentração alemães, de onde 101 não mais regressaram.
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Death
[Morte]
Palestina, 2011–12
Série de 68 fotograﬁas
38 x 57 cm; 57 x 38 cm;
66,7 x 100 cm; 100 x 66,7 cm;
100 x 150 cm
Provas cromógenas

Não regressarei antes de plantar o meu paraíso na terra ou colher um paraíso no céu ou morrer ou morrermos todos juntos.
Ghassan Kanafani

Esta obra debruça-se sobre a exigência de reconhecimento tornada
evidente com a Segunda Intifada, a sublevação palestiniana contra o
poder colonial nos territórios ocupados por Israel desde 1967. A Segunda
Intifada decorreu entre 2000 e 2005 e fez milhares de mortos no lado
palestiniano.
Death expõe algumas das formas sob as quais os ausentes se tornam
de novo presentes — “representados”: combatentes palestinianos mortos
no decurso de ações de resistência armada contra as incursões israelitas
e vítimas dos militares israelitas mortas em circunstâncias diversas
(Shaheed e Shaheeda); militantes que realizaram ataques de que sabiam
resultaria a sua própria morte, entre eles homens e mulheres que
detonaram explosivos no seu próprio corpo para assassinar israelitas
(Istishhadi e Istishhadiya); e os prisioneiros. Os primeiros estão mortos,
estes últimos, vivos, encarcerados durante uma grande parte, se não para
o resto, das suas vidas.

As representações designam uma qualquer pessoa que perdeu a vida
em resultado da ocupação israelita da Palestina: um mártir.
Death centra-se sobre uma variedade limitada de modos de
representar os mártires e os prisioneiros no espaço fechado de Nablus, a
sua região e os seus campos de refugiados: cartazes e ocasionalmente
graﬁtos nas ruas; pinturas, fotograﬁas, cartazes e outras recordações em
casa das famílias dos mártires; as campas que exibem inscrições e são
por vezes ornamentadas com retratos e objetos do morto. Um outro
elemento que representa os prisoneiros são as suas cartas e os seus
diários — pessoais, se ignorarmos a censura das autoridades prisionais.
Todas estas são formas de representação criadas pelas famílias, os
amigos e as associações de combatentes.

A questão da morte não pertence aos mortos, pertence aos que permanecem vivos.
Ghassan Kanafani

Esta obra foi coproduzida pelo Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA),
Jeu de Paume, Paris, e Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto.
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1. Campo de Refugiados de ‘Ala’in na parte
ocidental de Nablus, 26 de outubro de 2011
Durante a Segunda Intifada, Nablus foi um
centro da resistência palestiniana às forças de
ocupação israelita. Na cidade situam-se quatro campos de refugiados sob administração
da Agência das Nações Unidas de Assistência
aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente
(UNRWA): Balata, Askar Antigo, Askar Novo e
‘Ala’in. A UNRWA designou este último Campo
nº. 1. A população local chama-lhe contudo
‘Ala’in, numa referência a uma fonte de água
que abastecia os refugiados quando o campo foi
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criado. ‘Ala’in é conhecido pelo apoio à marxista-leninista Frente Popular para a Libertação da
Palestina (FPLP), fundada por George Habash
em 1967. Durante a Segunda Intifada, as forças
de ocupação israelita mataram mais de 500
residentes em Nablus e nos seus campos de
refugiados e feriram mais de 3.000. Cerca de
sessenta casas foram destruídas.

2. Bairro de al-Dahiya e Campo de Refugiados
de Balata, Nablus, 28 de fevereiro de 2012
Com aproximadamente 25.000 habitantes e
uma área de 0,25 km2, Balata é uma das regiões do mundo com maior densidade populacional e o maior campo de refugiados da
Cisjordânia. É conhecido como um reduto da
Fatah, cofundada em 1959 por Yasser Arafat
(também conhecido como Abu ‘Amar).
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3. Bairro de Rafediya, Rua 15, Nablus,
22 de fevereiro de 2012
Uma manifestação frente aos escritórios da Cruz
Vermelha em Nablus, organizada pela Frente Democrática para a Libertação da Palestina (FDLP)
de apoio à greve de fome dos palestinianos sob
detenção administrativa por Israel em protesto
contra o seu encarceramento. A 17 de abril foi
anunciada uma greve geral de fome que terminou a 14 de maio, quando o governo de Israel
aceitou suspender o isolamento prisional, autorizar a visita das famílias oriundas da Faixa de
Gaza e suspender a detenção administrativa.
4. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 10 de março de 2012
O diário do prisioneiro Diyaa al-Lidawi, de Nablus,
que indicou como seu endereço “a prisão central
de Majedo, departamento dos homens fazedores de glória”. O diário de al-Lidawi expressa a
sua mágoa pela falta de liberdade e independência da sua pátria e o seu amor pelos seus entes
queridos: a mãe, o pai, a mulher amada ou a própria Palestina. As páginas do diário exprimem o
seu desgosto em nome dos mártires seus camaradas, entre eles Basim Abu Sariyah, Ameen
Labada, Ihab Abu Salha, Jamal Shihada, Ahmad
Abu Sharkh e Fadi Qfeesha. Outras páginas veiculam um apelo ao povo para que se levante e
corra com os líderes preocupados com os seus
slogans. “Estava cheio de saudades da minha
mãe, do meu país, da minha gente e dos meus
vizinhos / Juntos cantámos: Oh líderes do povo!
Mãos à obra! Basta de condenações / Os cativos
do vosso povo são mortos debaixo dos vossos
olhos / Mas da vossa parte nada mais se ouviu
do que slogans / Levanta-te, meu povo, acode
para libertar do inferno os teus prisioneiros / Dos
líderes ouvimos apenas uma declaração seguida
de um slogan / A pretexto da tribulação do nosso
povo, causado pelo longo cerco / Os nossos líderes continuarão a paciﬁcar a nossa gente com
explicações / Promete que, depois de mim, cumprirás os mandamentos do khityar”. [‘Khityar’, literalmente “o Velho”, designa Yasser Arafat.] O
diário foi escrito ao longo de 2008.
5. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 8 de fevereiro de 2012
Dois cartões de condolências enviados por prisioneiros da prisão israelita de Gilboa à família
do mártir Naif Abu Sharkh, seu líder. Num deles
lê-se “Em nome de Deus misericordioso /
Escrevemos com luz nas nossas páginas / Nem
o tempo esqueceu nem nós esquecemos o pac-
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to / Naif / 26. 6”. O outro diz: “[A eternidade] é
a herança de homens que ﬁcam na história / O
melhor juiz / É quando recebemos o elogio da
boca do mundo / Quando as nossas palavras
ecoam nos ouvidos do mundo”. Os versos são
extraídos de “Eternidade”, um poema de Ahmad
Shawqi. O segundo cartão está datado de 28 de
fevereiro de 2005 e assinado por Ibrahim
Hubaysh, Kheri Salamah, Qasem ‘Awad, ‘Amar
Samhan, Tariq Dola, Abu ‘Abed Khaddich e Basil
al-Bizreh.
6. Centro Histórico, Bairro de al-Qarioun,
Nablus, 4 de fevereiro de 2012
Cartas de ‘Ala’ ‘Akoubeh, enviadas da prisão
central de Majedo para a mãe e o irmão Hisham.
As cartas exibem diferentes tipos de caligraﬁa,
sendo sempre assinadas em hebreu, o que indica que ‘Akoubeh não sabe escrever. Numa carta
datada de 21 de dezembro de 2010, pergunta
por Muhannad, o ﬁlho do irmão, alvitrando que
ele deve ser parecido consigo, emotivo e apaixonado. ‘Akoubeh pede ao irmão para enviar a
mulher e o ﬁlho ao tribunal porque gostaria de
ver o sobrinho. Noutra carta, datada de 17 de
julho de 2010, ‘Akoubeh escreve: “Meu querido
irmão Hisham, o melhor irmão do mundo (...)
desde que vim para a prisão ﬁz-te sofrer, porque
o exército foi a tua casa. Desculpa-me. E esquece aquilo que te tem ocupado, no ﬁm nada te
ajuda, nem as raparigas nem o álcool”.
7. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 11 de agosto de 2012
Cartas e cartões de prisioneiros à sua protetora,
a “mãe da resistência”. Durante a Segunda
Intifada, ela pôs o seu trabalho, a sua casa e os
seus recursos à disposição de qualquer membro da resistência que lhe batesse à porta. Num
cartão de boas-vindas lê-se: “Não sei onde se
reúnem os companheiros. É na prisão ou no
caixão ou à sombra de um Estado?”. Uma carta
dirigida à “mãe da resistência” foi escrita pelos
prisioneiros Nader e Mawjoud, em linha alternadas — um escreve a preto, o outro a azul.

9. Madama, região de Nablus,
22 de dezembro de 2011
Cartazes do enclausurado secretário-geral da
Frente Popular para a Libertação da Palestina
(FPLP), Ahmad Sa’adat, na vila de Madama.
Sa’adat foi preso depois de, a 17 de outubro de
2001, a FPLP assassinar o Ministro israelita do
Turismo, Rehavam Ze’evi. A FPLP declarou que o
assassinato era uma vingança contra a morte
do seu próprio secretário-geral Abu Ali Mustafa
em agosto do mesmo ano. Sa’adat foi condenado por um tribunal militar israelita a trinta anos
de prisão.
10. Campo de Refugiados de Balata,
8 de março de 2012
Caixilho com mapa feito de metal e pintado
com as cores da Palestina, “oferecido pela
Organização Juvenil da Fatah da região de
Nablus e o Movimento Juvenil de Estudantes
das escolas de Nablus, à família do preso herói Ibrahim Abu Zour, por ocasião do Festival do
Pacto e do Cumprimento”. Abu Zour foi condenado a cinco anos de prisão.
11. Campo de Refugiados de Askar Novo,
26 de janeiro de 2012
A entrada da casa da família Shalabi com um
mural realizado em 2004 por um dos ﬁlhos,
Nour, depois de o irmão ‘Anan ser preso e condenado a prisão perpétua. Nour, preso a 5 de
fevereiro de 2006, esteve nas cadeias israelitas
durante cinco anos. Ao todo, treze membros da
família Shalabi estiveram em prisões israelitas
ou cumprem ainda as suas penas.

8. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
Fotograﬁa do preso Bashar ‘Einab na parede do
quarto do irmão. Os presos políticos nas prisões
israelitas são fotografados uma vez por mês,
podendo adquirir as fotograﬁas e enviá-las à
família.
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12. Campo de Refugiados de Balata,
Cemitério Antigo, 12 de fevereiro de 2012

16. Cemitério Ocidental, Nablus,
11 de dezembro de 2011

A entrada do Cemitério Antigo. O cemitério é a
única zona verde do campo. É utilizado pela comunidade local como ponto de encontro e atalho
para a estrada principal. As palavras no lado direito por cima da entrada rezam: “Combatei-os;
Alá castigá-los-á por intermédio das vossas mãos
e aviltá-los-á e vos fará prevalecer sobre eles e
curará os corações dos crentes. Brigadas dos
Mártires de Al-Aqsa”. No lado esquerdo lê-se:
“Estou de partida, deixo-vos as minhas canções /
E uma ferida que não afetou a minha glória / E o
olhar de um amante e o choro de uma criança e
azeitonas / Respirando no meu sangue e dar-vos-ei a minha parte do mundo e partirei”. Os
cartazes representam destacados mártires do
ramo das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa do
Campo de Refugiados de Balata.

A campa de Amjad al-Hinnawi, líder das Brigadas
Ezzedeen al-Qassam no Norte da Cisjordânia
morto a 14 de novembro de 2005. Hinnawi, desde 1996 nas listas dos indivíduos mais procurados por Israel, foi um dos primeiros peritos em
explosivos na Cisjordânia. As Brigadas Ezzedeen
al-Qassam são a ala armada do Hamas.

13. Cemitério Ocidental, Nablus,
20 de janeiro de 2012
Campa de Basim Abu Sariyah, conhecido como
al-Gaddaﬁ. Os israelitas tentaram assassiná-lo
sete vezes antes de ele encontrar a morte. Na
sua sepultura lê-se que era o líder das Brigadas
dos Mártires de al-Aqsa na Faixa de Gaza e fundador dos grupos de resistência armada Faris
al-Leil (Cavaleiro da Noite) do Centro Histórico
de Nablus, morto como mártir num combate armado com o inimigo sionista a 16 de outubro de
2007.
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17. Cemitério Ocidental, Nablus,
20 de janeiro de 2012
Campa de Amjad al-Qotob, morto a 13 de maio
de 2002 durante um ataque contra soldados
israelitas no vale do Jordão. Na carta que
deixou, aﬁrmou querer com o ataque vingar “os
hediondos massacres israelitas no Campo de
Refugiados de Jenin e em Nablus”.
18. Cemitério Ocidental, Nablus,
11 de dezembro de 2011
Campa de ‘Ala’ al-Din al-Dawaya, membro da
Jihad al-Islami (Jihad Islâmica Palestiniana),
morto a tiro a 18 de dezembro de 2003 no
centro de Nablus. Na lápide, com a forma da
Palestina, lê-se: “O meu martírio é o dote dela”.

14. Madama, região de Nablus,
13 de dezembro de 2011
O cemitério da vila com a campa de Yamen
Faraj, comandante na Palestina das Brigadas
Abu Ali Mustafa, a ala militar da Frente Popular
para a Libertação da Palestina (FPLP). Faraj foi
morto a 6 de julho de 2004 durante uma incursão israelita em Nablus, juntamente com o seu
camarada Amjad Mulaitat, oriundo de Beit Furik,
subcomandante das Brigadas Abu Ali Mustafa.
Como represália, as autoridades israelitas demoliram casas da família Faraj e a de Mulaitat.
15. Cemitério Ocidental, Nablus,
20 de janeiro de 2012
Em Nablus, as famílias dos mortos visitam os
cemitérios à quinta-feira à noite e à sexta-feira
de manhã para cuidarem das suas campas e
sentarem-se junto deles a recordá-los. Em geral
os membros de uma mesma família são sepultados ao lado uns dos outros, morram como
mártires ou de causas naturais.
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23. Centro histórico, Bairro al-Kasaba, Nablus,
8 de fevereiro de 2012

A família do mártir Khalil Marshoud, militante
das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, converteu
a sala de visitas de sua casa num espaço em sua
memória. Marshoud foi morto na noite de 14 de
junho de 2004, juntamente com o seu camarada
de resistência ‘Awad Abu Zeid, num ataque aéreo
noturno dirigido contra o automóvel em que ambos viajavam. No cartaz luminoso com a imagem
de Marshoud lê-se: “Maldito o tempo governado
por cobardes e em que escasseiam os homens
honrados”. Por ter colaborado com combatentes
de outros grupos, a sala exibe também fotograﬁas suas com emblemas de vários movimentos
oferecidas à família. Noutras fotograﬁas veem-se
outros membros da resistência, seus camaradas.

Lembranças evocadoras de Naif Abu Sharkh,
morto a 26 de junho de 2004, e do irmão, morto
mártir, dos seus dois ﬁlhos presos e de vários
primos, na sala de visitas da mãe. Abu Sharkh,
líder das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa em
Nablus, não concordou com um plano de tréguas com os israelitas para pôr termo à Segunda
Intifada. Os israelitas atribuíram-lhe a autoria de
um ataque em Telavive em 2003, colocaram-no
na lista dos mais procurados por Israel, destruíram-lhe a casa e prenderam-lhe a mulher e os
ﬁlhos. Abu Sharkh foi morto juntamente com
membros de diferentes grupos de resistência ao
ﬁm de três semanas escondido em túneis subterrâneos de Nablus. Por essa razão, a sala de
visitas da mãe exibe recordações de outros grupos para além das Brigadas dos Mártires de alAqsa.

Fotograﬁa do mártir Amjad al-Hinnawi das
Brigadas Ezzedeen al-Qassam em casa da “mãe
da resistência”. Na mesma mesa, uma fotograﬁa de Nader Sadaka, da Frente Popular para a
Libertação da Palestina (FPLP) numa manifestação e uma fotograﬁa de família da “mãe da
resistência” com o marido e os netos.
21. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
Na sala de estar da família, um cartaz com a
imagem de Ahmad Rashid ‘Einab e o irmão
Rami. Rami ‘Einab, combatente e especialista
em explosivos, foi morto a 19 de dezembro de
2006. Ahmad, paramédico, foi acidentalmente
morto a 21 de julho de 2006, em frente a casa,
quando o exército israelita destruiu a vizinha
sede da Autoridade Palestiniana em Nablus.
22. Campo de Refugiados de al-Am’ari, região
de Ramallah, 18 de outubro de 2011
Fotograﬁa de Wafa Idris na sala de estar da família. A fotograﬁa está pendurada por baixo de
um bordado encaixilhado, onde se lê “Conﬁa
em Deus”, rodeada por uma fotograﬁa de Idris
no ﬁnal do curso de Emergência Médica e uma
fotograﬁa do irmão Khalil, ativista contra a ocupação que passou oito anos nas prisões israelitas. Wafa Idris foi a primeira mulher a levar a
cabo uma operação de martírio em Israel. As
Brigadas dos Mártires de al-Aqsa reivindicaram
a responsabilidade do ataque, mas posteriormente circularam outras explicações sobre a
ação de Idris.
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19. Campo de Refugiados de Balata,
16 de fevereiro de 2012

20. Centro histórico, Bairro al-Kasaba, Nablus,
27 de novembro de 2011
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24. ‘Asira al-Shamaliya, norte de Nablus,
23 de dezembro de 2011
Aparador em casa da família Jara’arah, onde
uma fotograﬁa do ﬁlho Mu’awiya e do seu camarada Yusif Showley é exposta juntamente com
outras fotograﬁas de família. A fotograﬁa foi tirada antes de cada um dos dois homens participar em operações de martírio em Israel. Ambas
as operações foram levadas a cabo em nome do
grupo “Mártires em troca de Prisioneiros” e planeadas por Mahmoud Abu Hanoud, o número
um da lista de indivíduos procurados por Israel
e comandante das Brigadas de Ezzedeen alQassam na Cisjordânia, a ala militar do movimento de resistência islâmica Hamas. Abu
Hanoud foi assassinado a 24 de novembro
de 2001 por um helicóptero israelita Apache
quando viajava de carro no norte de Nablus. As
duas operações de martírio tiveram lugar com
um mês de intervalo no mesmo local de Jerusalém Ocidental. A primeira foi levada a cabo a
30 de julho de 1997 por Mu’awiya Jara’arah e
Tawﬁq Yassin. Como consequência do ataque, as
forças de ocupação encheram de cimento vários
andares da residência da família Jara’arah, inutilizando-os, e destruíram a casa da família Yassin.
A segunda operação de martírio foi executada
a 4 de setembro de 1997 por Yusif Showley,
Bashar Sawalha e Khalil Sharif. Em represália, as
forças de ocupação destruíram as casas das suas
famílias. Os corpos de Showley, Sawalha, Sharif,
Yassin e Jara’arah foram enterrados num “cemitério de números” israelita e devolvidos aos familiares juntamente com os de outros militantes

palestinianos a 31 de maio de 2012. A 30 de
julho de 1997, depois da operação conduzida
por Mu’awiya Jara’arah, Israel decidiu assassinar os líderes do Hamas.
25. Bairro de al-Dahiya, Nablus,
27 de fevereiro de 2012
Lembranças na sala de visitas da família em
memória de Sami ‘Antar, que morreu a 19
de janeiro de 2006 durante uma operação
de martírio em Telavive. ‘Antar era um estudante do segundo ano de educação física na
Universidade Nacional de an-Najah em Nablus.
O seu corpo foi enterrado num “cemitério de
números” israelita e devolvido à família, juntamente com os de outros militantes palestinianos, a 31 de maio de 2012.
26. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
Quarto de Morad ‘Einab e dos seus irmãos
Ahmad, Rami e Bashar, com fotograﬁas dos
quatro. Durante quatro anos, Morad esteve na
lista dos mais procurados por Israel e por essa
razão impossibilitado de sair de casa.
27. Centro Histórico, Bairro al-Kasaba, Nablus,
8 de fevereiro de 2012
Fotograﬁa do mártir Naif Abu Sharkh em cima
do despertador no quarto da mãe. O cartaz ao
fundo mostra o irmão, Rassan Abu Sharkh, com
Ra’ed al-Sarakji e ‘Anan Sobh, assassinados
juntos a 26 de dezembro de 2009 pelos israelitas para vingarem ataques anteriores. O cartaz
inclui ainda uma fotograﬁa de Naif Abu Sharkh,
seu líder.
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28. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
O irmão de Nasser ‘Auwais a segurar a fotograﬁa deste. ‘Auwais era procurado pelos israelitas
por ser um dos fundadores das Brigadas dos
Mártires de al-Aqsa e mais tarde seu secretário-geral na Palestina. Foi considerado responsável
por vários ataques e operações de martírio. Foi
preso a 13 de abril de 2002 e sentenciado a
treze condenações a prisão perpétua e cinquenta anos de cadeia. Encontra-se atualmente em
regime de isolamento prisional, sem direito à
visita dos familiares.
29. Centro Histórico, Bairro de al-Yasmina,
Nablus, 28 de fevereiro de 2012
Sala de estar onde a mãe do mártir Sa’ed ‘Awada
exibe uma fotograﬁa do ﬁlho, enquanto a ﬁlha
toma conta da irmã mais nova, com síndrome
de Down. ‘Awada era membro das Brigadas dos
Mártires de al-Aqsa e a 18 de junho de 2002
levou a cabo uma operação de martírio em
Jerusalém. Antes de deixar Nablus, foi tirar um
retrato, usado no cartaz. A casa da família foi
destruída durante uma incursão israelita antes
mesmo do ataque de ‘Awada.
30. Campo de Refugiados de ‘Ala’in,
28 de fevereiro de 2012
Mohammad Khalid, um preso recentemente libertado, mostra a fotograﬁa de um amigo da
resistência, o mártir Firas Abu al-Rish, assassinado no seu carro, juntamente com o irmão
‘Adel, por forças especiais israelitas a 17 de
outubro de 2006.
31. Campo de Refugiados de Askar Antigo,
15 de fevereiro de 2012
A sala de visitas da família com a fotograﬁa da
mártir Zeinab Abu Salem, que realizou uma
operação de martírio em Jerusalém a 22 de
setembro de 2004. Abu Salem acabara de ser
aprovada nos exames do ensino secundário.
Foi a oitava mulher a executar um ataque desta natureza. Em retaliação, o exército israelita
destruiu a casa da família, a quem o corpo foi
devolvido a 31 de maio de 2012.

(FPLP). ‘Awad, especialista em explosivos, teve
de deixar a universidade por há três anos estar
na lista dos procurados por Israel. Cinco membros da sua família foram mortos por forças de
ocupação. ‘Awad foi morto num confronto com
o exército israelita a 18 de dezembro de 2003
num parque do centro histórico de Nablus, onde
se refugiara com outros combatentes da resistência.
33. Campo de Refugiados de Balata,
16 de fevereiro de 2012
A irmã do mártir Khalil Marshoud a limpar o pó
das fotograﬁas deste na sala de estar da família.
No cartaz, oferta das Brigadas Abu Ali Mustafa,
Marshoud é designado como secretário-geral
das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa de Balata.
34. Campo de Refugiados de Balata,
12 de fevereiro de 2012
Fotograﬁa de Kayed Abu Mustafa, conhecido
como Mikere, mostrada pela ﬁlha. Abu Mustafa
foi morto a 28 de fevereiro de 2002.
35. Campo de Refugiados de Balata,
8 de março de 2012
A mãe de Mohammad Abu Zour, um preso recentemente libertado depois de três anos de
detenção administrativa, e de Mohannad Abu
Zour, autor de uma operação de martírio a 31
de maio de 2002 no colonato Shavei Shomron,
a oeste de Nablus, para vingar a morte de
Mahmoud al-Titi, líder da resistência no Campo
de Refugiados de Balata. Abu Zour chegou ao
colonato, mas foi detetado e morto antes de poder executar o seu planeado ataque. Em retaliação, os israelitas destruíram a casa da família. A mãe do mártir mostra um cartaz com
imagens de mártires desaparecidos ou detidos
pelo estado ocupante. No cimo do cartaz lê-se:
“Temos nome e uma pátria”.

32. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 1 de dezembro de 2011
A “mãe da resistência” a segurar um recorte de jornal com a fotograﬁa do defunto Jebril
‘Awad, oriundo da cidade de ‘Awarta, a sudeste de Nablus, conhecido como apoiante
da Frente Popular de Libertação da Palestina
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36. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 8 de fevereiro de 2012
O quarto da mãe de Naif e Rassan Abu Sharkh, o
primeiro no cartaz grande e o segundo no mais
pequeno. A mulher na fotograﬁa é uma visita.
37. Campo de Refugiados de Balata,
12 de fevereiro de 2012
Retrato do mártir Kayed Abu Mustafa na sala de
visitas da família. Nele lê-se: “A pantera de
Kata’ib Shuhada’ al-Aqsa, Mikere” (Mikere, das
Brigadas dos Mártires de al-Aqsa). Na sala estão
a mãe de Mikere, o sobrinho deste e os seus dois
ﬁlhos.
38. Campo de Refugiados de Askar Novo,
28 de junho de 2012
A sala de visitas da família de Osama Bushkar
com o irmão e o sobrinho. Bushkar realizou uma
operação de martírio a 19 de maio de 2002 em
Natanya. Abordou diversas organizações de resistência, que recusaram equipá-lo para a operação
por ser demasiado novo até as Brigadas Abu Ali
Mustafa o aceitarem. O seu corpo encontra-se
ainda nas mãos das autoridades israelitas. Em
retaliação, o exército destruiu a casa da família.
39. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 4 de fevereiro de 2012
A sala de estar da avó do mártir Shadi Kelani com
o pai deste. Na parede encontram-se pinturas
dos ﬁlhos e do neto mártir. Kelani era o guarda-redes do Clube União Desportiva de Nablus e
membro dos grupos de resistência armada Faris
al-Leil (Cavaleiro da Noite). Foi morto num confronto com as forças de ocupação a 19 de julho
de 2006 em Nablus.
40. Centro Histórico, Bairro de al-Qarioun,
Nablus, 14 de fevereiro de 2012
O quarto da família do mártir ‘Ala’ Ghaleed. A irmã,
de Tulkarm, deu à luz em Nablus e ﬁcou três dias
com a mãe. Deu ao recém-nascido o nome do irmão. Ghaleed era membro dos grupos de resistência armada Faris al-Leil (Cavaleiro da Noite). Foi o
primeiro a lançar bombas contra o exército israelita, no seu próprio bairro e no de al-Yasmina. Foi
morto num confronto com o exército israelita a 27
de março de 2007.
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41. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 5 de fevereiro de 2012
Loja de fruta e legumes em frente à casa da
mãe de Naif Abu Sharkh exibindo diversos calendários com imagens de mártires. Os calendários são distribuídos para manter viva a memória destes. No cartaz grande veem-se o mártir
Mazen Freitakh e ao fundo o comandante das
Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, Naif Abu
Sharkh. Freitakh, especialista em explosivos, era
comandante da Unidade do Martírio. Preparou
Sa’ed ‘Awada para a operação de martírio que
este levou a cabo em Jerusalém a 18 de junho de
2002. Quando o exército israelita invadiu Nablus
em 2002, fez explodir a sua casa; Freitakh conseguiu escapar mas duas tias suas foram mortas
e dois dos seus irmãos e a irmã ﬁcaram feridos.
No cartaz, impresso para comemorar o segundo
aniversário da morte de Freitakh, lê-se: “O chefe
da Unidade do Martírio, Mazen Freitakh / O cérebro organizador de muitas operações militares
no coração sionista / O responsável pela morte
de muitos soldados sionistas / Martirizado num
confronto armado com as forças de ocupação
sionistas a 15 de abril de 2003. // Sede generosas, Brigadas, com o sangue e iluminai a terra
com o vosso heroísmo mártir / Mazen, o heroísmo, o desaﬁo, o sacrifício, o xeque da resistência,
o leão dos mártires / Com o teu fogo, calcinas as
hordas inimigas, o rugido da tua bala verga-lhes
o orgulho / Continuarás a ser um castelo de glória e desdém, continuarás a ser o combatente insubmisso”.
42. Nablus, 12 de dezembro de 2011
Num ateliê de costura, cartaz comemorativo da
morte de Basim Abu Sariyah, conhecido como
al-Gaddaﬁ, com Naif Abu Sharkh ao fundo.
43. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 5 de fevereiro de 2012
Cartazes de diferentes mártires numa loja de
legumes. O cartaz que reúne Yasser Arafat, Naif
Abu Sharkh, Mazen Abu Sharkh e Ra’ed alSarakji foi impresso para comemorar o primeiro
aniversário da morte de Mazen e Ra’ed. Num
segundo cartaz veem-se três mártires dos grupos de resistência armada Faris al-Leil
(Cavaleiro da Noite).
44. Nablus, 28 de janeiro de 2012
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israelitas vestidos com o uniforme da Segurança
Nacional Palestiniana.
45. Campo de Refugiados de Balata,
Cemitério Antigo, 5 de fevereiro de 2012
Cartazes comemorando Ahmad Sanakra, morto
num confronto com o exército israelita a 18 de
janeiro de 2008. No cartaz lê-se: “Um homem
que fez história e fez da sua biograﬁa um farol de
resistência: um homem amante da pátria e amado por Deus, um mártir”.
46. Bairro de al-Yasmina, Nablus,
1 de novembro de 2011
Hisham, polícia e irmão do preso ‘Ala’ Akoubeh,
sentado num café. Nos cartazes vê-se Basim
Abu Sariyah, conhecido como al-Gaddaﬁ.
47. Campo de Refugiados de Balata,
7 de março de 2012
Memorial em honra de Hamouda Shtewei instalado frente à casa da família. Na parede, uma
pintura do mártir, envolto nas cores da Palestina
dentro do caixão, sobre o qual crescem oliveiras; sobre a pintura, um retrato seu. Estes memoriais são muitas vezes adornados com plantas e árvores para simbolizar a continuação da
vida; o de Shtewei inclui uma ﬁgueira. Da varanda, a família pendurou um cartaz de Shtewei
com os dizeres “Muitos têm uma arma, mas
poucos a apontam ao peito do inimigo”. Shtewei,
combatente que ﬁgurava na lista dos indivíduos
procurados por Israel, escapou a várias tentativas de assassinato; foi morto num confronto
com o exército israelita no campo de refugiados
a 22 de fevereiro de 2006.
48. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 5 de fevereiro de 2012
Numa loja de legumes, um cartaz onde se veem
os mártires ‘Abd al-Rahman Shinnawi, ‘Amar
al-‘Anabousi e Basim Abu Sariyah dos grupos de
resistência armada Faris al-Leil (Cavaleiro da
Noite) integrados nas Brigadas dos Mártires de alAqsa. Nas margens do cartaz, um retrato de Naif
Abu Sharkh, líder das Brigadas al-Aqsa de Nablus.
O cartaz tem um autocolante onde se veem um
punho erguido com as cores da Palestina e os
dizeres “Queremos que a ocupação fracasse.
Boicota o Tapuzina [um refrigerante israelita].
Iniciativa Nacional Palestina”.
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49. Centro Histórico, Bairro de al-Kasaba,
Nablus, 5 de fevereiro de 2012
Pendões a toda a largura de uma ruela à entrada do centro histórico que conduz a casa da
família de Naif Abu Sharkh. No pendão maior,
em que se vê Abu Sharkh rodeado de camaradas, lê-se: “Em nome de Deus, o Clemente, o
Misericordioso. (Mobilizai tudo quando dispuserdes, em armas e cavalaria, para intimidar,
com isso, o inimigo de Deus e vosso.) // Os heroicos líderes das Brigadas dos Mártires de alAqsa / A ala militar // Não à retirada, os líderes
todos para a frente / Não à fraqueza, a vitória é
o nosso guia / Não à humilhação, fora o ocupante / Abaixo a desgraça, abaixo a humilhação”.
50. Beit Furik, sudeste de Nablus,
21 de janeiro de 2012
Graﬁtos na parede exterior de uma casa, “O herói e mártir ‘Anan Hanani / O martírio é o ponto
da baioneta da confrontação / FPLP”. Hanani foi
morto a 5 de fevereiro de 2003, juntamente
com Ahmad Hamad, oriundo da vila de Tal, na
região de Nablus, durante um ataque contra os
militares israelitas no Monte Jarzim. O seu corpo foi devolvido à família a 31 de maio de 2012,
juntamente com os dos seus familiares Sa’er,
Zeid e Azhar, combatentes da resistência.
51. Centro Histórico, Nablus,
23 de novembro de 2011
Numa parede do mercado, três painéis comemorativos rodeados de cartazes. Um dos painéis assinala o primeiro aniversário do martírio
de Mohammad Mar’ei, membro dos grupos de
resistência armada Faris al-Leil (Cavaleiro da
Noite) morto a 15 de setembro de 2004. No
outro lê-se: “Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa
/ O bastião mártir / Amin Labada / (O fundador
dos grupos das Brigadas das Panteras) / Se vives, vive como uma pessoa livre ou morre de
pé, como as árvores”. Labada, especialista em
explosivos, começou a participar na resistência
aos catorze anos de idade. O exército israelita
prendeu a sua mãe por diversas vezes para o
pressionar a render-se e destruiu a casa da família. A 22 de abril de 2007, descoberto o seu
esconderijo com a ajuda de um traidor, Labada
foi morto com um roquete.

Cartazes comemorando ‘Amar al-‘Anabousi,
membro das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa
morto a tiro a 10 de outubro de 2007 no centro histórico de Nablus pelas forças especiais
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52. Campo de Refugiados de Askar Novo,
26 de janeiro de 2012

56. Centro da cidade, Nablus,
9 de março de 2012

Painel luminoso dedicado a ‘Anan Shalabi na
rua que conduz à casa da família. “Liberdade
para o herói preso ‘Anan Shalabi / Condenado a
prisão perpétua (até ao ﬁm da vida)”. O segundo
cartaz comemora os mártires Yasser Shawish e
Kamal Mallah.

Memorial ao mártir Naif Abu Sharkh, líder da resistência, com a forma do mapa da Palestina e
texto nas cores palestinianas enumerando os
seus postos. Suspensos dos postes de eletricidade por detrás do memorial, painéis luminosos
exibem cartazes comemorando os mártires
Rami Tofaha e Osaid Qadoos, mortos a 21 de
março de 2010 quando defendiam as terras da
vila de Iraq Burin. Em frente ao memorial a Abu
Sharkh, vemos, com amigos, o ﬁlho de Abu
Sharkh, Fathi, recentemente libertado depois
de nove anos em prisões israelitas.

53. Campo de Refugiados de Balata,
22 de novembro de 2011
No centro do campo, numa rua onde durante o
dia se realiza o mercado, um cartaz de apoio
aos presos Darwish Shaf’ei, Khalid Abu Hilal e
Mahmoud Mohor. No canto superior esquerdo
do cartaz, uma imagem de Yasser Arafat e no
canto direito uma imagem do preso político
Marwan Barghouti, chefe do Tanzim, um ramo
armado da Fatah. Ao lado, um outro cartaz
de apoio a Ahmad Abu Salim, Ahmad Khalil e
Amjad Shaf’ei impresso por ocasião do quinto
aniversário do encarceramento destes pelo ocupante.
54. Campo de Refugiados de Balata,
28 de janeiro de 2012
Na zona alta do Campo de Refugiados de Balata,
memorial a Khalil Marshoud, mártir das Brigadas
dos Mártires de al-Aqsa, decorado com uma árvore para simbolizar a continuação da vida. Na
parede, um retrato pintado do mártir, rodeado
das cores palestinianas e adornado com a inscrição “O líder mártir Khalil Marshoud, martirizado a 14 de junho de 2004”. No lado direito do
memorial lê-se num graﬁto: “Maldito o tempo governado por cobardes e em que escasseiam os
homens honrados”.

57. Campo de Refugiados de Balata,
16 de fevereiro de 2012
Em frente à casa da família, memorial ao mártir
Khalil Marshoud, militante das Brigadas dos
Mártires de al-Aqsa, com plantas simbolizando
a continuação da vida. Na parede, painéis luminosos com retratos dos mártires e texto descrevendo as suas convicções. A maior parte das
crianças da família — os ﬁlhos dos vários irmãos
de Marshoud — têm o seu nome.
58. Campo de Refugiados de Balata,
22 de novembro de 2011
Cartaz na parede da casa, onde se lê: “Nem a
prisão nem os guardas me aterrorizam / O preso Haitham Ka’abi / O ﬁlho da resistência do
Campo de Refugiados de Balata / Preso a 2 de
agosto de 2006”. A parte inferior da parede ao
lado está coberta de graﬁtos de apoio aos presos. Na fachada, leem-se as palavras “Mil saudações aos corajosos presos nas prisões sionistas, a liberdade está para breve”.

55. Campo de Refugiados de Balata,
28 de janeiro de 2012
Na metade superior da casa, inúmeras marcas
de balas israelitas; na metade inferior esquerda, graﬁtos comemorando “os heróis mártires
Ahmad, ‘Ala’, Murad e Khalil Marshoud, Ra’ed
Abu al-‘Adas, Mahmoud al-Titi, Wael ‘Araishi,
Hamouda Shtewei e todos os mártires”. À direita em baixo, graﬁtos em que se lê: “Nem a
prisão nem os guardas me aterrorizam / Sou ﬁlho
da Fatah / E todos me conhecem…”, seguidos
da inscrição “Amo-te até à morte” na cancela de
ferro junto à casa.
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59. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
Cartazes cobrindo o portão de ferro de uma loja, entre eles um cartaz com uma fotograﬁa de
Yasser Arafat e os dizeres “Movimento Palestino
de Libertação Nacional / Região de Nablus /
Seguimos na tua senda”. Um segundo cartaz é
dedicado ao mártir Ahmad Hleylah da Fatah da
região de Jericó, morto em ‘Aqbat Jaber, a 29
de maio de 2001 a defender Jerusalém. As paredes da loja adjacente estão cobertas de fotograﬁas e cartazes de Arafat e de vários cartazes
de mártires.
60. Centro Histórico, Nablus,
25 de novembro de 2011
O cartaz é dedicado ao mártir Ra’ed Tbilah e
nele lê-se: “Em nome de Deus, o Clemente, o
Misericordioso / E a Terra resplendecerá com a
luz do seu Senhor. E o livro [registo das obras]
será exposto, far-se-á comparecerem os profetas e as testemunhas, e todos serão julgados
com equidade, e não serão defraudados. /
As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa a casarem o seu herói mártir / Ra’ed Hani Tbilah /
Comandante operacional dos grupos Faris alLeil (engenheiro número três), martirizado a 12
de maio de 2006 / Viveste como um grande homem e tombaste como um mártir da resistência / A glória ajoelha-se diante de ti”. Tbilah foi
alvejado na cabeça num confronto com o exército israelita no Centro Histórico de Nablus. Foi
preso quando a ambulância que o transportava
para o hospital foi detida no posto de controlo
militar israelita de Hawara, a sul de Nablus; aí
sangrou até morrer. O retrato de Tbilah mostra-o a preparar um engenho explosivo de fabrico
artesanal, rodeado de retratos de combatentes
da resistência seus camaradas.
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morto a 15 de abril de 2003. O segundo cartaz
ostenta o emblema de al-‘Asifah, um braço armado da Fatah, e o retrato de ‘Anan Sobh, assassinado a 26 de dezembro de 2009, juntamente com os seus camaradas de resistência
Rassan Abu Sharkh e Ra’ed al-Sarakji.
62. Campo de Refugiados de Balata,
22 de novembro de 2011
Cartaz de apoio aos presos Darwish Shaf’ei,
Khalid Abu Hilal e Mahmoud Mohor. No canto
superior esquerdo do cartaz, um retrato de
Yasser Arafat e no canto direito um outro do preso político Marwan Barghouti, membro do
Conselho Legislativo Palestiniano e Secretário-geral da Fatah na Cisjordânia.
63. Centro Histórico, Nablus,
4 de fevereiro de 2012
No cartaz, dedicado ao mártir Hani al-‘Akkad, lê-se: “As Brigadas da Resistência Nacional /
Estado da Palestina / Casando com o nosso povo
um dos seus proeminentes comandantes / O
mártir e herói / Hani al-‘Akkad / Pacto / Seguimos
na tua senda / Tu que te tornaste um mártir em
defesa da pátria a 15 de setembro de 2004”. Em
Nablus, al-‘Akkad era uma ﬁgura proeminente
das Brigadas da Resistência Nacional Palestina,
a ala militar da Frente Democrática para a
Libertação da Palestina (FDLP). Estava encarregado da produção de engenhos explosivos de fabrico artesanal com controlo remoto e da preparação de várias operações de martírio contra
colonatos israelitas na Cisjordânia, levadas a
cabo por Mahmoud Hanani, Zaid Hanani e
Ahmad Saleh. Tombou mártir num confronto armado com as forças israelitas em al-Qarioun, um
bairro do Centro Histórico de Nablus.

61. Centro Histórico, Nablus,
23 de novembro de 2011
No primeiro cartaz vê-se um retrato de Naif Abu
Sharkh, Secretário-geral das Brigadas dos
Mártires de al-Aqsa em Nablus, mártir morto a
26 de junho de 2004, rodeado pelos retratos de
camaradas mártires, entre os quais o engenheiro número um das Brigadas dos Mártires de alAqsa de Nablus, Usama Jawabra, morto a 24 de
junho de 2001; o comandante Basim Abu
Sariyah (al-Gaddaﬁ), morto a 16 de outubro de
2007; o comandante Fadi Qfeesha, morto a 31
de agosto de 2006 no Bairro de al-Qarioun, no
Centro Histórico de Nablus, num confronto com
as forças israelitas; e o xeque Mazen Freitakh,
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64. Centro Histórico, Nablus,
4 de fevereiro de 2012

67. Campo de Refugiados de Balata,
28 de janeiro de 2012

Cartaz dedicado ao mártir ‘Amir Kalbonah,
combatente, membro dos grupos de resistência
armada Faris al-Leil (Cavaleiro da Noite), morto
a 1 de fevereiro de 2007 num confronto com
as forças israelitas na Khan al-Tujjar no Centro
Histórico de Nablus, juntamente com o seu camarada Wa’el ‘Awad. O retrato de Kalbonah está
rodeado pelos seus camaradas de resistência,
entre eles os mártires Fadi Qfeesha, Hisham alHawah, ‘Amar Kalbonah e Samir al-Sayeh.

Ao lado da casa da família al-Lahwani, memorial
dedicado a três dos seus mártires: os dois ﬁlhos,
Mahmoud e Salah, e, no meio, o pai, Saleh.
Salah foi morto a 15 de junho de 2004 no funeral dos mártires Khalil Marshoud e ‘Awad Abu
Zeid, às mãos do exército israelita que também
atacaria o funeral do próprio Salah, fazendo
numerosos feridos entre a população originária
de Balata, em acréscimo às dúzias de outros
cidadãos sufocados por gás lacrimogénio que
lançou durante o funeral do mártir. A 3 de julho
de 2004, dezoito dias depois da morte do irmão
Salah, Mahmoud foi morto a tiro pelo exército
israelita durante uma das sucessivas incursões
deste no mesmo lugar onde Salah morrera, a
entrada sul do Campo. Anos antes, o pai de ambos perdera a vida num misterioso acidente em
Israel.

65. Beit Furik, sudeste de Nablus,
21 de janeiro de 2012
Dois cartazes na parede exterior de uma casa. Um
exibe, juntamente com dois outros mártires, o retrato de Sa’ed Hanani, das Brigadas Abu Ali
Mustafa, braço militar armado da Frente Popular
de Libertação da Palestina (FPLP). A fotograﬁa de
Hanani foi tirada no mesmo dia em que levou a
cabo uma operação de martírio em Israel: 25 de
dezembro de 2003. Em retaliação, o exército israelita destruiu a casa da família. O segundo cartaz é
dedicado ao tenente-coronel Mahmoud Nasr-Allah,
que passou quinze anos em prisões israelitas e em
1983 foi exilado na Jordânia, onde trabalhou cuidando das famílias de presos e mártires. Em 1997,
regressou à sua vila natal de Beit Furik, onde
morreu a 14 de agosto de 1998.
66. Campo de Refugiados de Askar Novo,
25 de janeiro de 2012
Cartazes na parede de uma casa. No cartaz
com o retrato de Mahmoud ‘Abbas lê-se: “Sua
Excelência o Presidente / Mahmoud ‘Abbas ‘Abu
Mazen’ / Presidente do Estado da Palestina / O
eleito do povo… Obreiro e protetor da democracia”. O cartaz foi impresso por ocasião do pedido
formal de ‘Abbas, em nome do povo palestiniano, para a admissão da Palestina como membro
de pleno direito das Nações Unidas. O cartaz
que aparece três vezes e onde se veem retratos
de diversos mártires das Brigadas dos Mártires
de al-Aqsa do Campo de Refugiados de Balata
descreve três destes, cada um com o seu epíteto: ‘Ala’ al-Terawi, “A Consciência”; Wa’el Rayahi,
morto pelas forças especiais de Israel a 17 de
dezembro de 2004, “A Pantera”; e Mohammad
Ishtiwi, Comandante do Comando Central, “O
Príncipe”. Este último foi morto com dois outros
camaradas de resistência, Mohammad ’Amar
e Hosni Hajaj, a 23 de fevereiro de 2006 pelo
exército israelita, que descobriu o seu esconderijo com a ajuda de Jaffal Srour, um traidor local.

68

68. Campo de Refugiados de Balata,
6 de março de 2012
Cartaz numa parede defronte da entrada da
casa da família do operador de martírio Ahmad
Khatib, onde se lê: “No segundo aniversário /
A mãe do mártir Ahmad Khatib a casar o ﬁlho
e todos os mártires da Palestina / O preso herói Mohammad Khatib / O mártir herói Ahmad
Khatib, ‘Abu Bilal’, morto a 24 de abril de 2003
/ O herói mártir Majdi Khaloos, ‘Abo Anas’, morto a 5 de abril de 2002 / Quem honra o mártir
segue-lhe os passos / E somos ﬁéis ao pacto”.
Ahmad Khatib tinha dezasseis anos quando levou a cabo uma operação de martírio em Israel,
onde morreu. O irmão mais velho, Mohammad
Khatib, estava na lista dos indivíduos procurados pelos israelitas até ao momento em que
estes o raptaram.
Tradução do inglês de Maria Ramos
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A morte do palestiniano
ESMAIL NASHIF

1.
A morte é um só final. A morte é todos os
começos.
O ser humano não morre segundo a
sua preferência; a forma da sua morte é
antes condicionada, em grande parte, pelas
características da ordem social em que
vive. Pois a forma de morrer — quer se
seja morto, se morra de doença ou de
causas naturais — é, como qualquer outra
forma de prática social, um padrão
comportamental que deriva da ordem
social geral e se materializa no contexto do
indivíduo que enfrenta a morte. Com base
neste pressuposto, podemos colocar duas
questões: uma refere-se à possibilidade de
estudar e compreender a sociedade
analisando os tipos de morte dominantes e
marginais que nela encontramos; a outra
refere-se à possibilidade de estudar a
morte examinando as disparidades entre
as suas manifestações típicas, assim dando
conta da diversidade das sociedades
através do tempo e do espaço. Seguindo
esta lógica, gostaria de debater estas duas
questões num contexto muito específico: a
condição de vítima, o martírio e a
operação de martírio1 — todos entendidos
como diferentes modos de morte — na
sociedade palestiniana que os dita.
Não é de forma alguma fácil enunciar
as características essenciais da sociedade
palestiniana e os seus modos de
funcionamento como um sistema
autónomo. Desde que começou a assumir
uma forma baseada num modelo
moderno, esta sociedade tem sofrido
processos intensivos de desmantelamento
e reformação a que a idade moderna raras
vezes assistiu. Desde meados do século
XIX, a sociedade palestiniana —
separadamente e como parte do mundo
árabe-islâmico mais lato — tem sido
sujeita a operações contínuas de
desmantelamento pelo sistema colonial
ocidental em todas as suas variantes, a
última das quais representada pelo
sionismo. Por outro lado, os palestinianos
têm-se esforçado para se constituírem eles
próprios enquanto coletividade através de
diferentes formas de existência
socioeconómica. Até 1948, a sociedade
palestiniana tinha preservado uma
estrutura espácio-temporal nuclear que
era, no que toca às inter-relações entre a
sociedade e a entidade política, uma
variação específica do modelo do Estado-nação. Isto pode ser observado no facto de
ser possível, até essa data, analisar as
principais características dessa estrutura
seguindo métodos convencionais adotados
na investigação de outras sociedades. No
entanto, esses métodos deixaram de ser

aplicáveis à sociedade palestiniana desde a
sua expulsão e dispersão e a destruição da
sua estrutura material e espácio-temporal
nuclear. Isto apesar da visão fundamental
de que a Nakba2 de 1948 é o culminar de
diversos processos histórico-sociais e não
um acontecimento isolado, uma
coincidência ou coisa semelhante. Não há
dúvida de que aquilo que começou como
uma guerra evoluiu, através de uma
intenção oculta, para um genocídio que
destruiu a totalidade palestiniana na
forma em que existira antes da guerra. A
sociedade palestiniana fragmentou-se em
muitos grupos, cada um dos quais vive nas
margens de uma outra sociedade,
aferrando-se a ela mas sendo excluído do
seu centro. Apesar das consequências da
Nakba de 1948 para a sociedade
palestiniana, o regime colonial sionista
reconstitui periodicamente o cenário de
1948 contra este ou aquele dos grupos
palestinianos que emergiram da Nakba,
nomeadamente a diáspora, os territórios
ocupados em 1948, a Cisjordânia e a Faixa
de Gaza. Especificamente, o regime
sionista tem por alvo todos os esforços
para estabelecer uma coletividade
palestiniana que se afirme como um ator
histórico e se empenhe em reinscrever a
capacidade de ação palestiniana fora dos
parâmetros relacionais determinados pela
subordinação ao regime dominante. Neste
sentido, poderá justificar-se afirmar que os
palestinianos, em todas as diferentes
formas da sua existência social, ainda não
emergiram verdadeiramente da sombra
desse acontecimento crucial da sua
história recente, a Nakba de 1948. No fim
de contas, a destruição sistemática da
entidade palestiniana no plano material
ainda é a manifestação primeira do regime
colonial na Palestina. Se esta condição
perdura no núcleo do constructo colonial,
como devemos entender a sociedade
palestiniana no momento da sua morte,
considerando esse momento como a sua
própria definição?
Antes de nos determos sobre o
momento da morte palestiniana, é
necessário fazer uma observação metódica
sobre a forma prática como esta morte
pode ser lida ou escrita, uma vez que esta
observação poderá ajudar a lançar luz
epistémica sobre a morte em geral. Em
primeiro lugar, existe atualmente uma
aceitação tácita de que o leitor acompanha
a lógica daquilo que lê. Deste modo, ao ler
a morte, o leitor tem de renunciar à sua
prioridade no processo de leitura
(enquanto vida que lê a morte) e
relacionar-se de igual para igual com
aquilo que é a morte. Em segundo lugar,

desprender-se da prioridade do leitor
resulta no abandono da episteme que
constituía essa prioridade. Este duplo
gesto tem início com o leitor numa posição
de humildade em relação ao mundo que
está a ser lido — no nosso caso, o da morte
palestiniana —, que lhe permite abster-se
de a esse mundo sistematicamente impor
o seu próprio. Aqui, a linguagem torna-se
o espaço primário no qual o método ou o
sistema, superior por necessidade, se
transforma num procedimento que
conduz à posição de humildade e à
ocupação temporária dessa posição. Aqui,
não estamos a questionar a morte sobre a
sua linguagem; estamos antes a procurar
com a morte os meios que esta oferece
para construir a vida. Reduzir o método a
um procedimento não apenas conduz à
humildade do leitor perante aquilo que é
lido como também faz descer o que é lido
dos domínios do sagrado e do mítico,
trazendo-o para o âmbito banal do
humano e do histórico. Neste sentido, a
leitura humilde da morte revela a
banalidade da vida sobre a qual desce a
cortina sagrada e mítica da morte; a morte
torna-se aqui uma das banalidades da vida.
Regressemos, pois, à morte, com
humildade.
A morte serve de plataforma para
examinar a vida, uma plataforma que
revela ao observador as diferentes formas
e os diferentes modos de operar da vida.
Nesta qualidade, a morte adquire o seu
significado e, sendo consumada, morre,
dotando a vida da magnitude, a
profundidade e a miríade de dimensões de
forma e significado em que se desenvolve.
Poder-se-á, pois, afirmar que a variação
palestiniana dominante — em que a
sociedade palestiniana significa e é
significada apenas no momento da sua
destruição e morte — não nega ou rompe
com a história da morte na vida, antes é o
paradigma da prática concreta dessa
história. No entanto, a consciência deste
paradigma está ausente dos espaços
sistemáticos do pensamento moderno
árabe-islâmico, onde a sociedade
palestiniana é vista como vítima, mas
também do moderno pensamento
ocidental, onde é lida como uma forma
secundária de morte oposta à vida, ou nem
sequer reconhecida. A aporia fundamental
do pensamento sistemático enquanto tal
reside no facto de cada ato sistemático de
matar ser uma forma que atinge a sua
completude ou realização apenas através
de uma atualização não-sistemática da
essência da vida, isto é, o nascimento. Com
efeito, a condição sistemática pratica
repetida e incessantemente o ato de matar
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de acordo com os seus próprios critérios e
com os termos do próprio ato de matar em
si, ambos decretando que o ato de matar
não deve levar a cabo aquilo que parece
ser a morte. Pois o nascimento é metade
da esfera que compreende a totalidade da
vida, que incuba, entre outras coisas, os
ovos da morte. E o nascimento é, por
natureza, iterativo sob o ponto de vista da
forma e do significado. Para resgatar a
sociedade palestiniana da condição de
matança sistemática de que é alvo, poderá,
pois, ser necessário recorrer àquilo a que
se poderá chamar trajetórias de
nascimento iterativas, e por isso passíveis
de contínua reinscrição. Não podemos
entender o paradigma palestiniano da
morte através da presença do sistema nele;
antes, completamente ao inverso, devemos
caminhar adjacentemente à essência da
vida — o nascimento —, abrindo-a à força
às particularidades do ato de matar que
tem lugar no seu seio. Esta tentativa inicial
de explicação, que segue as formas e os
tipos de morte que distinguiram a
sociedade palestiniana, aponta para o facto
de o palco representado pela morte não ser
fixo mas móvel e ter, além disso, criado a
sua própria história. Procuraremos neste
ensaio determinar o princípio-chave do
mapa histórico do palco palestiniano da
morte, esperando chegar assim a um outro
entendimento sobre o que é a forma de
vida palestiniana.
Esta abordagem para entender a morte
e a vida não se limita a mudar o ponto de
vista, também o ultrapassa ao substituir as
ferramentas estabelecidas pelas suas
próprias. A nossa perspetiva aqui não é a
do indivíduo, antes começamos pela
exterioridade dos limites do coletivo, não
nos detendo aí, na margem de uma
totalidade esquemática, para ir além
desses limites até ao seu evento decisivo.
Não estamos aqui a perguntar quem
morreu, quem foi morto ou quem entre os
palestinianos foi martirizado num sentido
literal, pois o seu nome palestiniano
assume, através do procedimento da
morte, uma forma que o traz à vida,
nominalmente, no arquivo, esse registo
que nunca cessa de moer o trigo da morte
para o tornar vida. Um massacre é um
procedimento particularmente
catastrófico3, na trajetória da sua
ocorrência residindo esse conhecimento
não-sistemático. Neste sentido, a morte
causada pelo ato de matar é nascimento,
em contraste com a perceção dominante
de que o ato de matar conduz à morte. Em
sentido estrito, um assassínio é a técnica
que, quando executada, regista o
nascimento daquilo que decorre de corpos

e ações e eventos que se tornam elegíveis
para o assassínio seguinte.
Consequentemente, seguindo a lógica do
assassínio enquanto técnica, podemos
entender a situação de um filho que deseja
o assassínio do pai de modo a possuir
todos os pais elegíveis para serem mortos.
No ainda aberto dicionário palestiniano de
notáveis, desenvolveu-se um género
literário a partir da seguinte conclusão
textual: “a forma de morte de um notável =
a forma da sua vida no presente”. E o atual
debate sobre as circunstâncias da morte de
Yasser Arafat poderá ser a sombra visível
da questão essencial: como deveria viver
Arafat? Esta é a questão derradeira do
palco da morte.
A Nakba de 1948 é um momento
fulcral na história da gestão da morte
palestiniana, sendo esta também a gestão
da vida palestiniana. Pois o regime
colonial sionista conseguiu estabelecer um
monopólio da prática da morte
palestiniana e da respetiva administração,
a ponto de esse se tornar o código
fundamental, e fundacional, do
procedimento sionista sistemático. E por
razões relacionadas com a sua história e
natureza — razões que adiante
aprofundaremos —, o procedimento
sionista segue uma lógica operativa
extremamente totalitária. Em
conformidade, a prática sionista da morte
palestiniana no momento histórico de
1948 afetou, literal ou metaforicamente,
todo e qualquer palestiniano matando-o
materialmente, ao nível do corpo
produtivo, e socialmente, pela dissolução
total da sua integridade espácio-temporal.
Ao nível estrutural, este momento — na
sua metade palestiniana — instituiu-se
como uma perda geradora, isto é, a
existência do regime colonial requer a
morte da coletividade palestiniana. Assim,
era imperativo para o regime sionista
monopolizar a gestão e a manutenção
técnica da perda e da sua circulação. Esta
estrutura relacional geral estava
firmemente enraizada graças à prática
regular — isto é, esquemática — de
diferentes formas de morte coletiva contra
os palestinianos, de um modo que serve os
contextos formativos em que esta
coletividade é continuamente reproduzida.
Desta perspetiva, o regresso torna-se essa
constelação de diferentes nascimentos
históricos que os palestinianos têm
praticado desde que se consolidou a
estrutura de perda geradora. Neste sentido,
o regresso encerra em si os passos
processuais da luta para libertar a
administração da morte palestiniana da
mão de ferro do monopólio sionista.

A questão que se levanta nesta conjuntura
prende-se com o modo operativo do
regresso e o princípio formal de
reprodução tal como se manifestam ao
nível da realidade histórica concreta.
Os estudos — e o conhecimento deles
resultante — que analisam a articulação
entre a forma das relações socioeconómicas num segmento específico da
sociedade palestiniana, por um lado, e os
modos através dos quais este segmento
exprime o seu eu coletivo — que vão
desde a resistência e a recaída até à
estagnação e à dependência —, por outro,
não conseguem apreender a estrutura que
determina a forma deste coletivo. Porque
esses estudos, em todo o espectro, não
reconhecem a estrutura da perda geradora
como um elemento formativo basilar na
reprodução da coletividade palestiniana
— também conhecida, na terminologia
adotada neste ensaio, como a configuração
de nascimentos palestinianos. Consideram
portanto o coletivo palestiniano através do
teatro da vida, alheios à ação exercida pela
plataforma da morte sobre este coletivo e
boquiabertos por encontrarem na vida
palestiniana a metade formativa
representada pela morte. Ao perguntar a
um palestiniano se deseja ou não voltar,
estes estudos poderão indagar: para onde,
como e qual é o preço que está disposto a
pagar por isso? Esta questão sistemática
não reconhece — deliberadamente ou não,
dependendo da pessoa a quem é dirigida
— que o regresso é aquilo que define o
palestiniano como um ser social e
económico. A errância dos palestinianos,
subsequente à destruição do seu corpo
produtivo individual e social, conduziu,
tanto causal como estruturalmente, à sua
inserção nas margens de diferentes
configurações socioeconómicas,
começando pelo regime colonial na
sociedade palestiniana e nas sociedades
árabes vizinhas e continuando para áreas
mais além.
Mais importante neste aspeto é o facto
de o regresso funcionar como um polo e
um eixo em torno do qual giram diversos
mecanismos de produção semântica que
coletivamente configuram aquilo que é
palestiniano derivando nascimentos
históricos de regresso, praticados em toda
a parte pelos palestinianos de uma forma
que se adequa às diferentes localizações e
trajetórias das suas errâncias e migrações,
compulsivas e voluntárias. A resistência é
uma particular ocorrência histórica entre
as muitas formas de regresso e não há
dúvida de que conseguiu e continua a
marcar toda uma configuração de
nascimentos palestinianos com distintas
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manifestações e características. Sob um
aspeto, a resistência luta para libertar do
jugo sionista que a monopoliza a
administração da morte palestiniana e
fá-lo, de uma outra perspetiva, para
desmantelar a estrutura de perda
generativa e criar uma ordem alternativa
de morte e vida. Neste sentido, podemos
entender a resistência como uma forma
transformadora de regresso, isto é, estamos
perante uma forma e uma prática de
reprodução que desloca a coletividade
palestiniana do momento estrutural de
perda geradora para um outro estado que,
estendendo-se para além dessa estrutura,
alcança aquilo que se estriba na sua forma
necessariamente não-sistemática, a saber, a
dissolução do monopólio do regime sobre
a administração da morte palestiniana.
Seguindo esta argumentação, podemos
encarar as práticas específicas de
resistência como mecanismos concretos
para a produção pelo palestiniano do seu
eu coletivo, em conjunto com trajetórias
que procedem do momento específico da
Nakba de 1948, que se prolonga no aqui e
agora palestiniano. A resistência armada é
um mecanismo concreto do palestiniano
para a produção de um eu coletivo e este
mecanismo advém da estrutura violenta
do momento da Nakba, significando isto
que existe, no evento da Nakba e na
estrutura legitimada no seu rescaldo, uma
lógica formativa de violência em que se
funda o edifício onde a morte palestiniana
é administrada pelo regime sionista. Logo,
a inevitabilidade da resistência armada
surge do processo de regresso que procura
aniquilar a administração da morte
palestiniana pelo regime, uma
administração que opera de acordo com a
lógica formativa da violência.
Observaremos a seguir três formas de
resistência que se distinguem pelo tipo de
morte que delas resulta, sendo o sujeito
desta morte o indivíduo palestiniano que
procura a sua coletividade: a vítima, o
mártir e o operador de martírio. Seguir as
trajetórias destas formas, vistas como
variações particulares das formas possíveis
de regresso, permitir-nos-á ler a estrutura
do regresso palestiniano a um nível de
maior pormenor interpretativo. Uma tal
abordagem poderá ultrapassar a noção
corrente da morte como o derradeiro fim e
assim refrear a tendência para considerar
insustentável a visão da morte enquanto
forma de regresso.
Entre os frutos mais significativos
desta abordagem em termos de prática
epistemológica encontra-se a questão da
morte como fim da linguagem, de toda a
linguagem enquanto tal. O significado da

condição palestiniana deriva do facto de
representar uma consubstanciação
concreta da morte da linguagem e uma
emergência continuamente renovada de
fragmentos não-sistemáticos que não
cessam nunca de evocar a sua ausência no
palco do sistema. A fase durante a qual
estas relações tomaram forma foi a do
“capitalismo de imprensa”, do qual a
mercadoria representou o paradigma, uma
vez que a linguagem impressa foi a forma
hegemónica que pôs de lado outras formas
linguísticas, a mais importante das quais
terá sido a forma visual da linguagem.
A este respeito, pode-se dizer que o
regresso do palestiniano ocorre não-sistematicamente na ponte para a
linguagem visual, até que as circunstâncias
da ordem hegemónica mudaram, dando
lugar à visualidade da mercadoria e à
mercadoria visual, que se encontram agora
em primeiro plano no sistema capitalista.
Como foi modelada a forma da vítima?
Quais são os traços visuais do mártir? E
onde se encontra o fim da visão, esse fim
que nos apresenta o operador de martírio
como a própria visão?
2.
O quadro que traçámos na secção anterior
indica que a expulsão e a condição de
refugiado criaram uma estrutura que só o
regresso pode completar, o que significa
que a própria prática histórica da morte
coletiva comporta uma configuração de
diferentes nascimentos palestinianos. A
origem desses nascimentos reside no
fracasso estrutural da matança coletiva
que consiste no facto de a reiterada prática
de matar dirigida pelo regime contra o
coletivo conduzir afinal não ao fim deste,
como desejado, mas à repetição dos
nascimentos do coletivo e à criação de
uma configuração concreta de
nascimentos em torno do polo ou eixo do
regresso. Daqui se depreende que uma
releitura dos acontecimentos que se
seguiram à Nakba de 1948 pelo prisma da
dialética entre os diferentes tipos de
matança coletiva praticados pelo regime e
os tipos de nascimento iniciados pelo
coletivo palestiniano permite-nos elucidar
o que era até aqui incompreensível,
porque analisado à luz de métodos
convencionais.
Não restam dúvidas de que uma das
mais importantes décadas
epistemicamente ausentes do contexto
palestiniano é a que se seguiu à Nakba. O
registo histórico e epistémico da década de
1950 surge extremamente esquálido, quase
como se nunca tivesse sido habitado por
palestinianos. A ausência de qualquer

tentativa para gerar uma configuração
coletiva palestiniana é impressionante,
várias explicações podendo esclarecer o
facto. De uma perspetiva, parece que a
matança organizada prosseguiu sob a
forma de massacres; embora as
ocorrências mais significativas tenham
tido lugar em Qibya e Kafr Qasim, elas
foram tão-somente elos de uma extensa
cadeia. Os massacres são um processo de
formação que funciona através da matança
coletiva, eliminando o aspeto corpóreo da
existência coletiva de forma que o coletivo
não sobreviva enquanto tal ou, pelo
menos, não consiga manter a sua forma
prévia. Em paralelo com estes massacres,
houve tentativas apressadas para formar
uma identidade coletiva sujeita a
estruturas que erradicariam a
palestinianidade do coletivo, tais como os
campos de refugiados criados para a
diáspora por organizações internacionais
responsáveis pela gestão dos assuntos dos
refugiados; as identidades jordana e
egípcia na Cisjordânia e na Faixa de Gaza,
respetivamente; e a identidade israelita
nas áreas ocupadas em 1948. Estes
processos de formação e remodelação
foram assistidos, nesse mesmo período,
por estruturas coletivas remanescentes da
era anterior, tais como o Governo de Toda
a Palestina, assim como os primórdios de
alguns pequenos grupos surgidos em
finais da década, os mais importantes dos
quais terão sido os grupos da Faixa de
Gaza, que conseguiram obter estatuto
oficial.
À luz das condições dominantes de
perda e dispersão, tanto ao nível sócio-material como ao nível humano-existencial, torna-se difícil determinar,
neste período, os tipos e os meios de
reconhecimento com quais o coletivo
palestiniano experienciou a Nakba e o
período subsequente. As obras artísticas,
literárias e documentais produzidas neste
período em vários pontos do coletivo
palestiniano indicam que foram feitas
algumas tentativas para procurar
ferramentas com as quais esse coletivo
pudesse ser observado e enquadrado.
Ismail Shammout, por exemplo, procura
desenvolver uma semiótica visual da
condição do refugiado palestiniano, tal
como foi vivida pela diáspora no mundo
árabe e mais além, enquanto na segunda
metade dos anos 1950 Abed Abdi
questiona visualmente os pontos
tangentes que existem entre o refugiado
palestiniano e as identidades coletivas que
lhe são acessíveis no quadro do sistema
colonial. A literatura deste período é mais
diversificada do que as artes plásticas;
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muitas correntes diferentes apegaram-se
ao momento pré-Nakba como se esta
nunca tivesse acontecido, convergindo
numa literatura de moralidade social na
sua forma patriarcal, enquanto outras
tendências trataram a Nakba e as suas
repercussões em tentativas sérias de as
documentar com ferramentas literárias e
linguísticas que já se encontravam em
circulação antes da Nakba. Apesar dos
esforços de alguns para adequar o
discurso visual e literário à gravidade do
momento histórico, ficou por encontrar
uma linguagem estética e literária
distinta. Naturalmente houve exceções
ocasionais a estas correntes gerais, caso de
Emile Toma nas áreas da investigação
documental e da crítica.
Este período distingue-se, pois, por
uma particular dialética entre o massacre
— uma morte coletiva que sobrevém a um
determinado segmento da sociedade — e a
ação de se virar para o passado através da
documentação e do testemunho, e por
uma busca inicial da forma possível do
futuro coletivo. O que a Nakba e as duas
décadas seguintes produziram — um
movimento exploratório circular através
do assassinato, da expulsão e do
engrossamento das fileiras de refugiados
associado a uma reformulação do sujeito
coletivo, em todas as suas variações
flutuantes — não estava presente na cena
palestiniana coletiva, então fragmentada
em muitas partes. Os palestinianos não
estavam capazes de administrar a sua
morte e, consequentemente, tão-pouco a
sua vida; em vez disso, todos os seus
assuntos eram administrados por várias e
distintas instâncias, a mais importante
sendo talvez o sistema colonial na sua
versão local e nos seus fundamentos
globais. Retrospetivamente, podemos
afirmar com segurança que foram
necessárias quase duas décadas para um
segmento específico de palestinianos
formar estruturas de trabalho coletivo, ou
seja, estabelecer um corpo produtivo
fundamentalmente empenhado em
reproduzir o coletivo palestiniano em si e
para si, se nos é permitida esta expressão
evanescente. Consequentemente, data de
meados dos anos 1960 a primeira tentativa
influente para recuperar o controlo da
administração da morte palestiniana,
podendo-se considerar que, pela primeira
vez desde 1948, essa tentativa conseguiu
libertar uma parte dessa administração.
A característica mais visível do
primeiro despertar nacional palestiniano
desde 1948 é o processo institucional de
reunir e depurar aquilo que podemos
designar como a situação coletiva

palestiniana. A transformação desta
situação num sistema institucional
modelado em organizações sociais,
políticas e militares eficazes e a
subsequente concentração desse sistema
nas mãos da Organização de Libertação da
Palestina (OLP) em finais dos anos 1960
ajudaram a estabelecer uma infraestrutura
que visava, fundamentalmente, assumir o
controlo da administração da morte
palestiniana e investir esta última numa
economia política de libertação nacional.
A economia política nacional da morte
coletiva palestiniana é, na realidade, uma
espécie de tradução que transforma a
estrutura do regresso num projeto de
nascimento coletivo que traça trajetórias
para a prática voluntária da morte,
infligindo a morte ou por outros meios,
com o objetivo derradeiro de concretizar o
regresso. E a respeito desta economia
política na sua forma completa podemos
fazer a seguinte observação: a proliferação
da morte, tanto em número como em
modalidade, conduz, de modo causal, à
proliferação da libertação territorial e
social. Isto significa, entre outras coisas,
que o palestiniano deve investir tudo o
que tem na sua morte para poder libertar
todo o território, a história e o presente
dentro de si: por outras palavras, para
conseguir um completo regresso à
Palestina e o completo regresso da
Palestina a si.
Analisar a estrutura desta economia
política nacional leva-nos de volta à forma
estrutural da Nakba e à sua função como
fundação primeira do regime colonial
sionista na Palestina. A estrutura da Nakba
baseia-se na negação completa e
irrevogável daquilo que existia no
momento da sua ocorrência. Esta negação
pode ser observada no completo
desmantelamento pela Nakba das
infraestruturas da sociedade palestiniana
— materiais, relacionais e linguísticas — e
na redução da sociedade palestiniana aos
fragmentos acima mencionados, através
dos mecanismos pelos quais o palestiniano
é reconvertido em não-palestiniano —
ação equivalente ao assassínio relacional
de alguém que não morreu fisicamente.
À primeira vista, dir-se-ia que o regresso,
no contexto da economia política nacional
da morte palestiniana coletiva, seguiu a
mesma trajetória exigida pela forma
estrutural da Nakba, ainda que em sentido
inverso. Para podermos desvelar o que
parece ser uma prisão colonial, isto é, a
possibilidade de a resistência ao evento
colonial ser uma encosta escorregadia que
reconduz o palestiniano ao mesmo evento,
em vez de o libertar deste, detenhamo-nos

nos pormenores da lógica operativa desta
economia política da morte coletiva.
Na dimensão histórica da cadeia de
eventos que se desenrola no palco
palestiniano, a morte, em todas as suas
variantes, assume o papel principal na
configuração do coletivo. Este papel tem
origem na natureza do regime colonial
enquanto máquina que opera na base da
violência do desmantelamento e da
dissolução, e esta natureza resulta
diretamente do estatuto do regime
enquanto derivado e extensão do sistema
capitalista-mãe. Pois este último procura
um contínuo processo de expansão,
baseado no desmantelamento violento de
formas anteriores de trabalho e dos seus
valores de uso, de que se apropria e que
reconstrói como mercadorias
intercambiáveis. A manufatura da morte
está no âmago da manufatura da
mercadoria; longe de externa a esta ou à
sua lógica, é, bem pelo contrário, o ponto
de partida para a estrutura capitalista que
vemos ser realizada através da mercadoria.
E é evidente que aquilo que sucede ao
nível da mercadoria — o paradigma
segundo o qual todas as outras esferas
sociais são reformuladas — se traduz na
esfera de relações coloniais entre o centro
euro-americano e as suas periferias
geopolíticas. Neste contexto, o palco
palestiniano não constitui uma mercadoria
concreta enquanto tal, nem um qualquer
estádio pré-mercadoria, mas por razões
diversas este palco tornou-se, durante o
período nacionalista da tragédia
palestiniana, de 1967 a 1990, uma
encruzilhada na rede capitalista de
intercâmbio de mercadorias e morte. Em
conformidade, a lógica que regula o palco
nacionalista nesse período da sua história
é uma lógica espetacular, que se desloca da
localização da administração da morte
para o próprio espaço da morte: a
Palestina do Mandato.
O revés de 1967 representou, tanto
para o regime colonial como para todo o
coletivo palestiniano disperso pelo mundo
árabe e o mundo islâmico, o segundo
apogeu na série de eventos que teve início
em 1948. Por um lado, o regime conseguiu
o controlo total sobre a Palestina do
Mandato, estabelecendo um firme poder
regulador diretamente sobre os territórios
ocupados em 1948 e 1967 e criando, para
esse fim, relações de disparidade entre as
duas zonas territoriais ao impor em cada
uma mecanismos de controlo
independentes e específicos. Por outro
lado, a agora completa perda da Palestina
e a submissão direta de dois terços da
sociedade ao regime israelita fez com que
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a estrutura da perda se enraizasse
profundamente no coletivo palestiniano;
isto, por seu turno, intensificou a
contradição aguda experimentada pelos
palestinianos, presos como estão entre o
polo da expulsão e a condição de
refugiados, por um lado, e o polo do
regresso, por outro. As anteriores formas
de relação que sustentaram a situação
palestiniana entre a sua Nakba e a sua
Naksa4 foram estilhaçadas, não sendo essa
fragmentação senão o esgotamento da sua
reserva de insularidade material e social,
isto é, nada menos do que a propagação no
mundo árabe do sistema do estado-nação
individual. A incorporação do mundo
árabe-islâmico no novo sistema emergente
da Segunda Guerra Mundial reforçou a
redefinição histórica do mapa desse
mundo como um conjunto de entidades
nacionais dotadas de uma soberania que
só pode ser descrita como extremamente
frágil; sob esta luz, o processo de
incorporação é o enquadramento
adequado no qual a Nakba palestiniana
deveria ser situada. Assim, embora num
sentido reacionário, a Naksa de 1967 pode
ser entendida como a coroação suprema
deste processo, devido à qual nada restou
para os palestinianos, enquanto indivíduos
e enquanto coletivo, para além de uma
palestinianidade consternada pela sua
ausência. A natureza da separação
estrutural do corpo da totalidade árabe-islâmica, isto é, a fragmentação deste
corpo em “nacionalismos”, moldou o
“nacionalismo” palestiniano à sua
semelhança. Uma certa forma de relações
institucionais palestinianas começou a
arrastar a situação palestiniana pelos
caminhos e as rotas da luta pela
apropriação da administração da morte
palestiniana, e o primeiro estádio dessas
relações foi marcado pela declaração da
sua própria presença, uma declaração feita
com a finalidade de constituir um polo de
luta contra o sistema colonial, o mundo
árabe-islâmico e o mundo em geral.
Ao longo do período do nacionalismo
palestiniano, a primeira preocupação dos
que trabalharam nele e sobre ele foi fazer
aceitar a sua declaração de que não tinham
morrido, antes estavam a lutar para
recuperar o controlo daquilo que lhes dizia
respeito. Um olhar pelo largo espectro das
ações coletivas palestinianas de
autoexpressão indica que o ato de declarar
quem eu sou e de proclamar publicamente
esse eu incluía o mecanismo coletivo
essencial que impulsionava o regresso,
através da luta, no sentido de reafirmar a
presença daqueles que supostamente
tinham morrido. A passagem da ausência

para a presença ativa abrangeu a maioria
dos diferentes segmentos palestinianos,
assim como diversos âmbitos que
contribuem para produzir estes segmentos
como separados e como uma totalidade
social dispersa. Vemos assim Ghassan
Kanafani conduzir na sua literatura uma
diáspora disseminada até ao limiar de uma
coletividade que se impõe na história
através da sua ação, enquanto Emile
Habibi rearticula o leque de relações
possíveis entre os segmentos da sociedade
palestiniana residentes nos territórios
ocupados em 1948, por um lado, e o
regime e os restantes segmentos da
sociedade palestiniana, por outro; num
certo sentido, Habibi retrata essas relações
como uma acrobacia de conluio com o
status quo, mas que apesar de tudo define
os palestinianos como um coletivo da
presença. Na poesia, vemos Mahmoud
Darwish, o vate da cultura palestiniana,
assegurar o seu lugar e cantar-nos salmos
de uma presença travessa e conflituosa,
cuja alegria jorra da morte e da ausência.
Nas artes plásticas vemos homens de pé,
mulheres a dar à luz, uma aldeia sendo
tecida, como se nos deliciássemos com a
descomunal experiência da dor causada
pelas correntes da prisão cravadas em
braços e peitos e costas nus flagelados pelo
desejo ardente de reencontrar a terra.
Deslocando-nos para a área da
investigação, temos um exemplo no
trabalho de Marie Sayigh sobre o processo
de transição que levou grupos de
lavradores refugiados a ações organizadas
de Fida'iyin5; encontramos também as
pesquisas de Sabri Jureis e Elia Zureik
sobre os palestinianos dos territórios
ocupados em 1948, assim como
numerosas investigações sobre a
Cisjordânia e Gaza. Perante este cenário
institucional e performativo, o Fida’i
elevou-se do corpo da vítima exibindo as
asas da economia política da morte
coletiva, como se a trajetória do regresso
tornasse a morte dos que regressam uma
condição necessária para criar o espaço
onde recém-nascidos podem emergir.
E apesar da diversidade das formas de
morte coletiva praticadas pelo regime
contra o coletivo palestiniano nesse
período, o massacre permaneceu a linha
divisória que devolve as coordenadas que
regulam a relação entre o regime e os
palestinianos às suas origens na Nakba;
Sabra e Shatila podem ser os mais
proeminentes destes massacres, mas não
são os únicos do seu género. Este período
também viu surgir a política de ataque à
vanguarda e às elites dirigentes — entre
elas, os homens de letras, intelectuais,

políticos, militares e combatentes da
resistência — com recurso a todos os
métodos e tecnologias, desde o assassínio e
formas diversas de eliminação física até à
prisão política enquanto prática de morte
social imposta ao indivíduo e ao seu
grupo. A relação entre eleger as elites
como alvo e cometer massacres é
comparável a uma espécie de dança em
que o protagonista se move em círculos
entre dois momentos ou eventos: atingir
as elites através do assassínio e da prisão
conduz a um estado de confronto que
facilita a construção do massacre como
resultado de uma sucessão de eventos
numa qualquer guerra ou numa Intifada
generalizada. É pois possível retraçar a
história da morte coletiva infligida aos
palestinianos examinando a relação
concreta entre assassínio, detenção e
massacre. O incidente do Dia da Terra
ocorrido a 30 de março de 1976 foi, apesar
dos seus aspetos mais problemáticos, o
esforço supremo de um movimento
coletivo que tentou delinear os contornos
da relação entre o regime e os
palestinianos residentes nos territórios
ocupados em 1948. Era por isso
imperativo para o regime matar a
dimensão coletiva desse movimento, não
tendo sido poupados esforços para
alcançar esse objetivo. Também se pode
observar que os sucessivos assaltos contra
o edifício institucional e militar
palestiniano — começando na Jordânia,
continuando no Líbano e finalizando
sempre com um imenso ataque que não
deixa nada na sua esteira — se tornaram
prática corrente durante o período
nacionalista, situação que se prolongou até
ao assalto a Gaza em 2009. A invasão do
Líbano por Israel em 1982 conduziu à
quase total eliminação dos aparelhos
institucional e militar da OLP, tendo-se a
partir de então a ação de resistência
coletiva palestiniana deslocado
gradualmente para a Cisjordânia e Gaza.
Na experiência da Cisjordânia e Gaza, e no
que daí resulta mais tarde, podemos
encontrar muitos dos fios que foram
entretecidos na topografia do mapa da
morte coletiva palestiniana. E dado que
esta experiência marcou a conclusão,
literal e metafórica, do período
nacionalista, debruçar-nos-emos aqui sobre
ela como plataforma de transição para o
que se segue.
O regime sionista colonial tem posto
em prática diversos mecanismos para
conseguir a destruição material e social
das infraestruturas instaladas na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza, começando
com o assassínio e a eliminação física e
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prosseguindo com a detenção coletiva.
Além do mais, o regime não se limitou a
anexar o território e a forçar os
palestinianos a trabalhar nas suas
estruturas. Estes mecanismos foram, e
continuam a ser, praticados em sincronia,
o que significa que o massacre não destitui
a detenção nem destrói as relações de
trabalho assalariado que beneficiam o
regime. Pelo contrário, é possível
desvendar diferentes aspetos deste regime
reforçando o elo entre a manufatura da
morte e a manufatura da mercadoria.
Desde o início da sua ocupação, a
Cisjordânia e a Faixa de Gaza apareciam
como reservas imensas de terra e trabalho
assalariado; isto fez crescer água na boca
ao regime, levando-o a relacionar os dois
recursos nos seus cálculos. Para além de
anexar a terra, o regime abriu àqueles que
tinham sido os proprietários e agricultores
originais dessa terra a porta para
trabalharem nos escalões mais baixos do
mercado israelita, o que trouxe ao regime
benefícios em quatro frentes: terra,
mão-de-obra, novos consumidores e o
desmantelamento da infraestrutura deste
segmento da sociedade palestiniana.
Um dos pontos centrais no esforço
para reformular a estrutura socioeconómica da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza como componente da estrutura
colonial na Palestina é a administração da
morte coletiva nessas áreas específicas.
Como parte de um todo, este ponto
funciona de acordo com a mesma lógica
de desmantelamento que domina o status
quo, uma lógica que visa reconverter e
inverter a morte coletiva à sua condição
material original como uma morte física
consumada. Em nosso entender, a
experiência da prisão política encontra-se
entre as mais importantes articulações
entre morte e mercadoria, dado o seu
papel no desmantelamento do sujeito
palestiniano e na subsequente
reconstrução deste sob uma forma que
fala fluentemente a linguagem colonial.
E não é por coincidência que a articulação
crítica, enquanto fronteira clara entre a
linguagem colonial e os possíveis cenários
de liberdade palestiniana, é representada
pelas greves de fome levadas a cabo nas
prisões. Este tipo de greve — pelo menos
em certo sentido — é uma tentativa direta
de arrebatar ao regime o controlo sobre a
administração da morte coletiva
palestiniana.
A experiência cumulativa palestiniana
de reapropriação do controlo sobre a
administração da morte coletiva e a
gradual deslocação para os territórios
ocupados em 1967 da arena da luta entre o

regime e o coletivo palestiniano
conduziram, em última análise, ao
movimento conhecido como Primeira
Intifada. O cenário fundamental que se
desenrolou durante a Primeira Intifada
consistiu, antes da sua mercantilização
pela política, em tentativas sérias e
continuadas de abrir trajetórias de morte
que encerravam em si um potencial de
nascimento e regresso, tendo este cenário
evoluído em determinada altura para um
esforço concentrado para administrar
essas trajetórias, desde a gestão diária do
bairro até manifestações populares e ações
militares de Fida’i e mesmo à
autossuficiência económica. Todas estas
diferentes trajetórias dependem, em
princípio, da preparação para um
confronto material direto com os núcleos
militares e económicos do regime. A
finalidade destes mecanismos de
confronto era criar espaço para a
construção de trajetórias potenciais de
morte e regresso.
Foi para todos uma surpresa verificar
que essas trajetórias foram forjadas
mediante a morte da mercadoria e a sua
substituição, embora temporária, pela
mercadoria da morte sob a forma do seu
valor de uso. Como todos os sistemas
capitalistas secundários, o regime exauriu
todas as tecnologias processuais à sua
disposição para recuperar a mercadoria e,
através dela, a administração da morte
coletiva; além disso, as avançadas
tecnologias do mercado capitalista
permitiram ao regime idealizar formas de
praticar um tipo diferente, simbólico, de
massacre. Que necessidade há de matar
fisicamente milhares de habitantes, se
transformá-los num laboratório humano
para testar novos métodos de matança
coletiva produzirá maiores benefícios?
Com o tempo, o regime acabou por
separar o militar do económico e praticar a
eliminação material, física, contra
indivíduos e instituições envolvidos na
luta armada. Adotou também um conjunto
de novas tecnologias tendentes a tirar
proveito do confronto socioeconómico e
um outro orientado para as prisões no seu
papel de estado permanente de confronto.
Mais especificamente, a Primeira Intifada
proporcionou ao regime uma boa
oportunidade para manter os
procedimentos e as tecnologias de morte
coletiva que tinha disponíveis e construir
outros que permitissem a administração
da morte coletiva a uma escala muito mais
alargada — em termos de quantidade e de
modalidade —, tal como o exigiam os
novos desenvolvimentos do movimento
do capital. Os novos procedimentos e

tecnologias tiveram um papel
fundamental no desenvolvimento de uma
nova infraestrutura para a administração
da morte coletiva palestiniana, apostada
essencialmente em desagregar os nexos
estabelecidos entre tempo e espaço, e o
movimento sócio-material deles derivado,
conduzindo assim à restrição da
capacidade histórica de ação dos
palestinianos dos tempos modernos
enquanto coletivo. As prisões domiciliárias,
o recolher obrigatório, os postos de
controlo, as inspeções físicas; os
espetaculares e declarados assaltos a corpos
e o partir de ossos; a confiscação e a
destruição de casas, assim como a detenção
de centenas de milhares de palestinianos
— tudo isto é apenas uma rede de práticas
que serve para desintegrar os nexos entre
os núcleos da totalidade social palestiniana
na Cisjordânia e em Gaza.
Esta infraestrutura tornou-se o solo
onde, em Oslo e no que se lhe seguiu, o
segundo estádio desenvolveu uma série de
acordos que, não mais do que um ficheiro
na administração da morte coletiva
palestiniana, tinham como objetivo último
subtrair esta coletividade do palco da ação
histórica. As novas práticas colonialistas
de Israel conduziram à emergência de
uma aguda e coletiva consciência
palestiniana, capaz de pôr a descoberto a
crua realidade de que Oslo era meramente
um procedimento e uma tecnologia
utilizados na prática da morte coletiva
contra os palestinianos. O que muitos não
conseguiram perceber é que o regime
colonial adotou uma lógica idêntica nas
suas ações contra todos os diferentes
segmentos da sociedade palestiniana sob
seu controlo: especificamente, estou a
pensar aqui no segmento que vive nos
territórios ocupados em 1948, embora
neste caso as manifestações explícitas
desta lógica tenham assumido uma forma
diferente.
A naturalização dos palestinianos nos
territórios ocupados em 1948 nunca foi
uma coincidência ou um despojo de
guerra, antes exprime a determinação do
regime colonial branco, cuja coesão
depende de uma coletividade “negra”
palestiniana reequacionada no seu estatuto
como local e autêntica. Isto indica que a
cidadania é um dispositivo do regime
colonialista e não um mecanismo através
do qual o palestiniano pudesse derrubar o
status quo na Palestina. A nacionalidade
israelita envolve procedimentos e
tecnologias para impor a rutura entre o
vínculo palestiniano que une tempo,
espaço e corpo e o equivalente e mais lato
vínculo palestino-árabe-islâmico. Esta
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rutura operava, no caso do tempo, através
da completa dependência económica em
relação ao regime e às suas realidades
quotidianas e, no caso do espaço, através
do encurralamento dos palestinianos em
redis chamados aldeias. Quanto ao aspeto
físico desta rutura, foram aplicados muitos
e diversos métodos, o mais proeminente
dos quais foi a interdição de movimento
entre os corpos palestinianos e entre eles e
outros corpos árabes, do que resultou o
isolamento deste grupo de palestinianos
no buraco para eles preparado pelo regime.
Seguindo o mapa da morte coletiva
palestiniana, podemos ver que esta rutura
de vínculos é na verdade um assassinato
levado a cabo contra o coletivo enquanto
agente histórico. E pode dar-se o caso de
estarmos aqui perante uma variação da
Nakba, dado que a morte coletiva não tem
uma forma única, antes pode ser realizada
através de uma variedade de meios
práticos, procedimentos e tecnologias a
que preside um só princípio: o imperativo
de romper os laços entre os elementos
essenciais de um coletivo (especificamente,
um coletivo que apresenta um caráter
nacionalista modernista), a saber, o corpo,
o espaço e o tempo.
A naturalização deste processo de
rutura (isto é, a manobra ideológica que
transforma o histórico em natural) foi, no
caso dos palestinianos residentes nas
terras ocupadas em 1948, em larga medida
bem-sucedida. Podemos até ir mais longe e
sugerir que a consciência que o coletivo
tem da sua própria palestinianidade
ganhou forma através de práticas
sucessivas de rutura, traduzidas mais tarde
como palestinianas na narrativa coletiva
corrente neste segmento da sociedade
palestiniana; exemplo disso é a adoção do
teto de vidro do regime, tal como aquele
que foi imposto à cena arquitetónica
palestiniana enquanto expressão de uma
certa palestinianidade. O final dos anos
1980 e o início dos anos 1990 constituíram
um importante ponto de viragem, na
medida em que o regime, deixando de se
sentir ameaçado nas suas relações com
este particular grupo de palestinianos e
passando a desenvolver em relação a ele
um autoengrandecedor sentimento de
poder, reequacionou o ritmo do processo
de rutura de modo a que esta parecesse
menos concentrada, menos intensa e mais
lenta do que fora no passado. Estas
mudanças coincidiram com duas outras: o
desenvolvimento de novos procedimentos
e tecnologias para a administração da
morte, baseados na experiência adquirida
pelo regime na Cisjordânia e em Gaza, e o
início de um salto qualitativo nas

tecnologias de censura, controlo e castigo.
Em conjunto com estas mudanças, ou
talvez no âmbito de uma mais lata linha
de ação no tocante à situação palestiniana,
os aspetos e os pormenores dos Acordos
de Oslo começaram a tomar corpo como
um procedimento na administração da
morte coletiva.
As circunstâncias daí decorrentes
envolvem não apenas os palestinianos mas,
mais genericamente — marcando o início
de uma era de tecnologias digitais ao
serviço da censura, do controlo e do castigo
corporal de uma espécie moderada e
espetacular —, o mundo árabe-islâmico e
talvez também as regiões mais longínquas.
Isso está bem demonstrado no caso dos
consultores palestinianos contratados pelos
americanos para ajudarem os iraquianos a
organizar processos eleitorais sob
ocupação, para não mencionar os muros de
cimento e o comportamento de todos os
grupos aprisionados no seu interior, como
ficou bem patente para quem quer que
tenha sobrevoado Bagdad. Podemos
caracterizar o estádio final, ou seja, atual,
do mapa palestiniano da morte como
repleto e saturado com a grande variedade
de categorias e espectros da morte; de
facto, tão saciado de morte está este estádio
que ou morre a morte concentrada do
operador de martírio ou se abstém da
morte através de uma vida que pode ser
descrita, no mínimo, como um jogo jogado
sem convicção no redil da escravidão.
Há uma articulação osmótica entre a
tecnologia da informação e a infiltração
que esta permite nos mais íntimos
detalhes da vida do palestiniano, por um
lado, e a ânsia colonialista do regime de
controlar o palestiniano e a administração
da sua morte coletiva, por outro. Esta
articulação pode ser comparada à
passagem do registo de nomes
palestinianos sob forma manuscrita para o
armazenamento num banco de
informação digital que contém os mais
minuciosos pormenores, e as respetivas
interligações, a respeito dos palestinianos,
dos vivos e dos mortos. Podemos afirmar,
embora com alguma reserva, que foi neste
período que o processo de rutura — como
procedimento e tecnologia que assassina o
coletivo ao romper o vínculo que liga o seu
corpo, tempo e espaço — se materializou
na sua forma moderna e colonialista
convencional. Esta materialização
interagiu com o novo contexto político-tecnológico, de que os Acordos de Oslo
foram a face política visível, dando lugar a
uma versão alterada do processo de rutura.
O novo elemento neste tipo de rutura foi o
facto de o regime se tornar consciente da

sua capacidade de transformar
radicalmente a natureza das relações entre
cada uma das suas coordenadas,
transformando-as numa única unidade,
por oposição a partes de um todo, e assim
facilitando a criação de um inventário
numérico otimizado para controlo
totalitário. Na sua fase modernista, estas
relações funcionavam na base da solidez e
de uma certa permanência; assim, a
matança coletiva processava-se tomando
como alvo uma área específica de uma
totalidade material, corpórea, situada na
junção entre corpo, espaço e tempo. Na
nova fase do mecanismo de rutura, esta
totalidade corpórea já não era
percecionada como uma função de
relações tripolares; em vez disso, era
moldada e recategorizada em termos
numéricos. Assim, quando o regime põe
agora em prática a sua administração da
morte coletiva, estabelece como alvo e
destrói um todo e não uma parte do todo,
como acontecia na fase anterior do
processo de rutura. Neste contexto,
pode-se dizer que o processo de rutura se
transformou na rutura da própria vida
como uma unidade abrangente. A vida, a
vida do coletivo palestiniano, foi arquivada
como um ficheiro na administração da
morte coletiva, depois de esta
administração ter sido parte do
procedimento para manter e consolidar a
vida do regime colonial. Estamos aqui
perante um processo com dois níveis
interligados, embora analiticamente seja
possível destrinçá-los.
Por um lado, o regime colonial,
enquanto extensão do regime capitalista, é
continuamente empurrado para o
aperfeiçoamento das ferramentas, das
tecnologias e dos procedimentos com os
quais administra a morte coletiva
palestiniana e progredir no sistema matriz
permite-lhe desenvolver soluções
melhoradas para as contradições que
limitam a sua capacidade para manter um
controlo total sobre a morte palestiniana.
Por outro lado, a nova fase na
administração faz regredir o coletivo
palestiniano para uma modernidade
nacional deficiente dada a sua
incapacidade estrutural para evoluir de
uma fase para a outra em resposta a novos
desenvolvimentos tecnológicos,
económicos e sociais, já para não
mencionar desenvolvimentos na esfera
política. Por outras palavras, temos aqui
uma forma colonial de desigualdade — se
aceitarmos esta variação do conceito
clássico de Samir Amin — que permanece
em vigor e ativa apesar das mudanças na
mesma estrutura capitalista, colonial. Esta
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desigualdade não é nada de novo para o
contexto geral palestiniano mas no
período atual, ou seja, desde os anos 1990
até à atualidade, tornou-se um dos pilares
básicos da estrutura do regime. Numa era
que se distingue sobretudo pela
capacidade prática de regular a velocidade
de transformação e movimento de uma
forma de tecnologia produtiva para outra,
a perda desta capacidade conduz com
efeito à anulação da ação coletiva e isso
pode ser considerado uma variação da
morte coletiva.
O princípio totalitário que regula a
administração da morte coletiva
palestiniana pelos aparelhos coloniais
ainda não rompeu com o que o precedeu;
antes desenvolveu uma especificidade no
processo administrativo, baseada na
acumulação histórica de divisões entre os
diferentes grupos palestinianos. Como
resultado, o coletivo residente nos
territórios ocupados em 1948 parece ser
diferente daqueles que habitam a
Cisjordânia e Gaza, já que estes últimos
diferem entre si. A criação de diferença é
um mecanismo regulatório do processo
administrativo, centralizado no passado e
agora sujeito ao princípio totalitário
dominante. Assim que abandonamos a
linguagem proposta pelo regime para
pensar sobre a diferença, vemos que a
forma totalitária de administração está a
ser praticada contra a maior parte destes
grupos de acordo com uma lógica única.
Os principais processos atualmente
envolvidos na administração da morte
palestiniana, processos que continuam a
um ritmo intenso, visam o
desmantelamento literal, isto é, material
do que resta das infraestruturas nos
territórios ocupados em 1948, na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza. É o que
podemos inferir das relações existentes
entre a autoestrada n.º 6 e o muro de
separação à volta da Cisjordânia, assim
como o que envolve a Faixa de Gaza,
relações que saltam à vista assim que
consideramos a Palestina do Mandato
como um todo único. Esta forma literal de
desmantelamento completa um regresso a
um (hipotético) estado material pré-social,
um estado que não implica o sujeito como
proprietário que medeia entre o estado
material da vida e as manifestações
socioeconómicas desta. Assim, pode-se
dizer que as práticas do regime têm como
principal objetivo fazer regredir a
estrutura arquitetónica material existente
a um estado não-funcional, de modo a que
o sujeito perca a base de sustentação de
que necessita para exercer a sua
capacidade de ação. Assim, se tomamos o

corpo biológico como condição
fundamental para o sujeito funcionar,
podemos dizer que esse corpo é eliminado
no processo de desmantelamento da
arquitetura material da vontade de resistir.
Neste quadro, podemos propor um
entendimento mais profundo e mais
abrangente dos assassinatos de que foram
alvo muitos dos líderes e quadros
palestinianos durante a Intifada al-Aqsa e
estabelecer uma ligação entre eles e os
processos de desmantelamento dirigidos
contra a expansão arquitetónica, material,
dos diferentes níveis do coletivo
palestiniano.
A série arquitetónica material, tal
como entendida pelo regime, é a seguinte:
o corpo biológico individual; edifícios; a
rua; o bairro; o campo/aldeia/cidade,
incluindo os seus arredores; complexos
residenciais e respetivas infraestruturas,
incluindo estradas, campos agrícolas e
fábricas; centros urbano-administrativos e
outros, em conjunto com as infraestruturas em que se alicerçam e que os
unem; fronteiras e pontos de passagem.
Nas duas últimas décadas, o regime tem
sistematicamente corroído esta série,
destruindo os seus elementos individuais e
os elos de ligação entre eles e
restabelecendo estes elos no quadro de
uma arquitetura material não-funcional.
Do ponto de vista do regime, todos estes
processos conduzem a uma estrutura
afetiva onde o coletivo palestiniano se
torna supérfluo, um legado do passado de
que já ninguém precisa; mais
especificamente, trata-se de uma estrutura
que transforma os palestinianos em
indivíduos que já não necessitam do seu
coletivo para sobreviver. Este esquema
concebido pela administração da morte
palestiniana aplica-se às três partes do
coletivo palestiniano que estão
diretamente sujeitas ao regime colonial.
Por exemplo, nas áreas ocupadas em 1948,
a habitação era o refúgio legítimo, aceite
pelo regime, por oposição à arquitetura
material geral do coletivo, lógica à luz da
qual a família era aceite como a arena da
ação efetiva. Agora, no entanto, a
habitação está a ser desmantelada e
reduzida a redis de produção e consumo
de caráter primitivo, ligadas apenas a
funções fisiológicas básicas, como comer e
copular ou trabalhar nas margens do
sistema de mercado do regime — sendo a
finalidade deste desmantelamento a
destruição do corpo biológico familiar
como quadro de referência para o mundo.
No caso da Faixa de Gaza, a guerra de 2009
é o exemplo supremo do esforço por parte
do mecanismo totalitário para reduzir a

arquitetura material a um estado não-funcional, já que isso facilitava níveis
elevados e modos vários de destruição
metódica num período bastante curto na
ótica do processo principal acionado pela
administração da morte palestiniana
coletiva.
Este totalitarismo, a principal
tecnologia envolvida na administração da
morte coletiva, tem sido uma das
características essenciais na atuação do
regime colonial sionista desde que tomou
forma pela primeira vez enquanto projeto
histórico, ocupando diferentes posições
dentro do regime segundo a fase
específica do seu desenvolvimento. Nos
estádios iniciais do projeto colonial na
Palestina, estas características deram lugar
a contradições irresolúveis, uma vez que o
regime não tinha à sua disposição
quaisquer mecanismos tecnológicos
limpos que lhe permitissem praticar o
tipo de hegemonia totalitária que
procurava. Esta situação obrigou o regime
a procurar soluções alternativas, tais como
construir a sua própria estrutura
ideológica totalitária, reduzindo a
sociedade palestiniana aos seus elementos
biológicos primários, neutralizando
completamente a influência da progressão
do tempo sobre os palestinianos e assim
por diante. Agora que os mecanismos de
tecnologia digital tornaram possível ao
regime pôr em prática o seu totalitarismo,
podemos observar claramente que
conseguiu resolver as restantes
contradições mediante soluções
puramente tecnológicas. A dependência
do mecanismo totalitário de soluções
fornecidas pela tecnologia digital
intensificou o seu totalitarismo, já que a
própria tecnologia digital tem uma lógica
operativa totalitária. Isto pode ser
observado no facto de a adoção da
tecnologia digital pelo regime o ter
conduzido a um processo gradual de
autotransformação digital, a ponto de a
determinada altura o totalitarismo se ter
tornado ele próprio uma função da
estrutura tecnológica do regime.
Até aqui, a tecnologia totalitária da
morte, ao reduzir a série arquitetónica
material a um estado não-funcional, levou
a duas fases interligadas de trabalho
coletivo palestiniano. Estas duas fases
resultam diretamente da mesma inflexão
estrutural do regime em direção ao
totalitarismo e à regressão para uma
arquitetura material básica; a ativação do
totalitarismo reduziu o coletivo à sua
arquitetura material básica e o coletivo, se
começou por procurar uma saída e uma
salvação para fora deste espaço, procura-as
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agora, e mesmo a sua libertação, dentro
dele. Se durante o período inicial a arena
de luta primeira era a consciência coletiva,
podemos argumentar que ela é agora o
espaço da arquitetura material e que os
palestinianos não tiveram outra escolha
senão adotá-lo. O ato de aderir a esta arena
exige a adoção da respetiva lógica
operativa, uma vez que a localização de
qualquer luta determina a forma dos
agentes que nela participam. No seu
estado não-funcional, a arquitetura
material requer um movimento circular
intenso no contexto de um materialismo
sensorial imediato que carece de uma
estrutura arquitetónica, isto é, ao qual falta
a capacidade de alcançar um ponto de
observação mais alto a partir do qual
poderia dominar a ordem geral. Este
movimento circular é totalitário,
significando isso que imergir nele impede
a emergência de um evento ou ação com
uma lógica operativa diferente. Do ponto
de vista da sua função, este materialismo
opera numa lógica de depleção, ou seja, a
materialidade do material impõe a sua
própria transformação — através do uso
— num outro estado, que surge sob a
forma capitalista do consumo, embora este
último não seja a única permuta possível,
e certamente não a melhor.
O coletivo palestiniano criou,
simultaneamente, o seu evento material na
arena de luta, quer através da completa
imersão no consumo, quer através da total
negação da arquitetura material ao nível
funcional. Um tipo de consumo radical
caracteriza agora de forma sistemática a
condição palestiniana, tanto assim que,
para manter a sua existência soberana,
toda e qualquer Autoridade Palestiniana
não tem outra alternativa senão adotar
esse consumo radical como lógica
operativa. Esta lógica situa a Autoridade
Palestiniana como um elo secundário no
regime, um intermediário de serviço entre
o regime e um grupo específico de
palestinianos. O que é surpreendente é
que este tipo de trabalho já não está ligado
a uma particular arquitetura material;
tendo sido inteiramente dominado pelo
regime, o espaço modernista tornou-se
supérfluo para o funcionamento totalitário
da tecnologia digital. A Autoridade
Palestiniana presta serviços materiais de
índole pré-arquitetónica, no sentido de que
o limite da função de tais serviços é o seu
movimento ao longo de um canal direto
entre os dois polos da luta: o regime e o
coletivo palestiniano. Assim, aqueles que
se esperava representassem o coletivo
palestiniano tornaram-se funcionários do
regime e isto, por seu turno, transformou

aqueles que eram representados e
servidos num dos grupos populacionais
do regime. Neste cenário, o regime
conseguiu anular o coletivo palestiniano
que se tinha formado durante o período
nacional precedente e incorporou-o como
uma funcionalidade processual na fase
atual de administração da morte coletiva
palestiniana. E há aqui uma grande dose
de ironia do destino, dado que a tentativa
dos palestinianos para recuperar o
controlo da administração da sua própria
morte coletiva acabou por conduzi-los,
tanto enquanto profissionais como
assalariados, às sendas de morte coletiva
para eles concebidas pelo regime.
A negação total da arquitetura
material ao nível funcional é a segunda
fase da participação palestiniana na arena
totalitária da luta. Antes de entrar nos
pormenores desta fase, vale a pena
reparar que ela coincide com o consumo
radical: uma e outro (a negação total e o
consumo radical) são aspetos da mesma
estrutura, a realização de um abrindo a
porta para a realização do outro. A
negação total caracteriza o estado
desorganizado da resistência palestiniana,
que adere à materialidade do coletivo sem
o intermediário arquitetónico que lhe é
próprio. A total negação, em que o regime
se esforça por reduzir o seu alvo a uma
materialidade primária, envolve uma
anulação completa e prévia do
enquadramento arquitetónico do alvo,
com o propósito de reestruturar a própria
arena de luta. Não foi por coincidência
que esta fase da participação palestiniana
acabou por se centrar no corpo individual
e coletivo dos palestinianos, uma vez que
cada um destes corpos se encontra no
âmago da luta colonial e representa o
refúgio derradeiro para o palestiniano
nesta etapa. E a anulação completa e
prévia da arquitetura material processa-se,
por parte dos palestinianos, através da sua
completa aceitação da ordem colonial, isto
é, através da aceitação da importância e da
centralidade do objeto da luta e da
subsequente retirada deste objeto
(basicamente por via da sua destruição)
da arena da luta. A hipótese de trabalho
aqui avançada é a de que o regime
perderá a sua capacidade para praticar o
totalitarismo através da redução da
arquitetura material das coisas a um
estado não-funcional, uma vez que essa
redução ocorre agora às mãos dos
palestinianos. No contexto colonial da
Palestina, esta reversão para um
materialismo não-funcional foi
acompanhada pela ascensão de uma
absoluta estrutura de consciência que

funcionou como um procedimento de
resistência apostado em recuperar o
controlo sobre a administração da morte
coletiva palestiniana; esta nova estrutura
de consciência eclipsou a histórica, uma
vez que esta última já não tinha qualquer
dimensão utilitária.
A tentativa acima esboçada para traçar
o mapa da plataforma de morte
palestiniana, desde a Nakba até à
atualidade, identifica três fases, tanto
sucessivas como síncronas: a fase do
choque e da procura; a fase do
nacionalismo; a fase do princípio
totalitário. Estas três fases apontam para
uma estrutura fulcral instituída pela
Nakba de 1948, uma estrutura que ainda
regula as relações fundamentais do
regime colonial sionista no espaço da
Palestina do Mandato. Tentámos lançar
luz sobre as características de cada uma
das fases quanto aos seus aspetos
estruturais e ao seu contexto histórico
concreto e concluímos que algumas destas
características remontam à Nakba,
enquanto outras resultam de novos
desenvolvimentos históricos e
tecnológicos. A relação dialética entre a
administração da morte coletiva
palestiniana pelo regime e as
transformações que esta administração
conheceu, por um lado, e as configurações
do coletivo palestiniano suscitadas pelo
regime, por outro, acabaram por
determinar a vida do coletivo palestiniano
desde a Nakba. Cada fase na vida do
coletivo palestiniano deu origem a uma
personalidade específica da morte como
solução estrutural para as suas
contradições dominantes, a ponto de esta
personalidade se tornar um traço
distintivo na vida de quem quer que a
praticasse. E assim podemos ver que a
fase do choque e da procura deu origem à
personalidade da vítima, enquanto a fase
nacionalista produziu a personalidade do
mártir e o operador de martírio resultou
da fase totalitária. Estas personalidades e
subjetividades são marcos na plataforma
da morte coletiva palestiniana que
encontramos em qualquer momento
palestiniano e na sequência de eventos
palestinianos em curso. Enquanto
configurações estruturais que se
desenvolvem dialeticamente a partir das
diferentes formas de administração da
morte palestiniana pelo regime, estas
personalidades são também configurações
coletivas palestinianas que enveredam
pelas potenciais trajetórias de regresso e
nascimento. A série vítima, mártir e
operador de martírio é um conjunto de
fases do trabalho produtivo da morte,
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trabalho que procura recuperar a posse da
administração da morte coletiva
palestiniana, como um passo no caminho
de regresso à Palestina. No contexto dos
processos acima analisados,
demonstraremos agora em pormenor o
modo como estas fases e subjetividades
operam como formas de trabalho
produtivo, esperando assim expandir o
nosso entendimento de como a vida
palestiniana é construída através da sua
morte.
3.
Em cada palestiniano entrelaçam-se três
formas ou fases de morte definidoras, a
saber, a vítima, o mártir e o operador de
martírio. Cada uma delas pode ser descrita
como uma forma de presença sócio-histórica ativa, com o seu modo de ação
específico. E a ação praticada por estas
formas deriva do estatuto destas enquanto
mecanismos de trabalho material e
semanticamente produtivos, mecanismos
que regulam as relações do coletivo
palestiniano consigo mesmo, com a sua
envolvente imediata em todas as suas
diferentes facetas e com o mundo em
geral. A produção material e semântica
acumulada destas três formas constitui um
modelo de produção colonial específico do
coletivo palestiniano; as três formas
funcionam simultaneamente como
estratos horizontais e verticais que, em
conjunto, configuram os modos operativos
de cada segmento particular do coletivo
palestiniano e o coletivo na sua totalidade.
Deste modo, pode-se afirmar que há uma
língua palestiniana geral, com dialetos
locais que diferem consoante o contexto
histórico específico de cada um. Em
primeiro lugar, tentaremos especificar
cada uma destas três formas
separadamente, de modo a podermos
relacioná-las entre si como um modelo
específico de produção com uma
linguagem própria. O desafio que se segue
a estes passos reside em saber se, nestas
formas de morte, há uma sensibilidade
estética que define o mundo de uma
perspetiva palestiniana.
À primeira vista, dir-se-á que a vítima é
a forma em que a arquitetura é reduzida
com sucesso a um estado não-funcional,
estando a vítima presa num movimento
circular dentro do espaço de uma não-funcionalidade utilitária imediata.
A vítima vive com efeito o processo de
desmantelamento como um mecanismo
de trabalho essencial à sua autoprodução;
em vez de tentar substituir ou alterar o
estado que resultou da destruição do que
havia, a vítima anuncia o evento da sua

própria destruição como sua condição
definidora. Assim, o aspeto mais essencial
da vítima é o ato de anunciar a sua
condição de vítima, e de o anunciar ao
mundo inteiro. A admissão e o anúncio
desta condição de vítima instauram uma
ordem ético-material composta por auxílio,
donativos, subvenções, estatuto legal
temporário e residência em espaços
intersticiais, tudo isto funcionando como
mecanismos de trabalho material e
semanticamente produtivos através dos
quais a vítima consegue entender-se a si
mesma, a sua envolvente e o mundo como
um todo. O processo através do qual se
formou a estrutura da vítima palestiniana
culminou na sequência de eventos que se
desenrolaram na Nakba de 1948; neste
contexto, gostaria de fazer uma
interrupção e examinar o que resultou
destes eventos, de modo a lançar luz sobre
os contornos da vítima palestiniana, em
conjunto com os mecanismos de trabalho
produtivo que os acompanham.
Entre outras coisas, a Nakba de 1948
conduziu a disparidades, tanto de método
como de magnitude, no processo de
redução da arquitetura material a um
estado não-funcional junto de diferentes
grupos e agregados da sociedade
palestiniana. Até aqui, abordámos a vítima
como uma forma geral de presença;
especificaremos agora as diferentes
aproximações, e as disparidades de método
e magnitude, envolvidas no processo de
redução. Num dos paradigmas da condição
de vítima, podemos observar o total
desmantelamento da série arquitetónica
material palestiniana, desde o corpo
biológico até às fronteiras e interseções em
que o coletivo se encontra com o mundo
exterior. No outro paradigma, porém, o
corpo biológico é preservado, enquanto
todos ou alguns dos outros elos da série
são destruídos, o que permite ao corpo
biológico funcionar em paralelo com o que
resta da funcionalidade dos demais elos.
Estes dois paradigmas podem-se distinguir
em função de o corpo biológico do
palestiniano ser ou não destruído e sob
este aspeto funcionam como um contínuo
ao longo do qual se podem situar
condições históricas concretas com a
finalidade de as categorizar e determinar a
forma concreta sob a qual a vítima se
manifesta. A opção de sublinhar, como um
esquema categórico, o desmantelamento
do corpo biológico — em detrimento da
sua preservação ao nível funcional —
reflete a profundidade e a extensão do
evento catastrófico que se abateu sobre o
coletivo palestiniano, no qual a forma de
morte passou a definir a forma de vida.

Não é coincidência o facto de os
palestinianos se terem, desde então,
constituído como um coletivo socioeconómico através da reprodução contínua
do corpo biológico palestiniano; através
deste processo reprodutivo, novos tipos de
corpos palestinianos coletivos estão a ser
construídos.
Numa primeira análise, parece que
reduzir a arquitetura material do corpo
biológico conduz inevitavelmente à
demolição da série arquitetónica como um
todo. O desmantelamento do corpo
biológico individual força o seu dono a
uma saída absoluta do palco dos
acontecimentos sócio-históricos, mas esta
saída absoluta é individual, ou seja, diz
respeito ao dono do corpo biológico e não
àqueles que não foram afetados pelo
processo de desmantelamento. Todavia,
esta saída absoluta do campo de ação
contribui para o crescimento cumulativo
da capacidade de ação do próprio regime
ou, no mínimo, o regime opera com base
nesta equação. A forma que emerge deste
paradigma da condição de vítima
palestiniana opera por meio da saída
absoluta da própria vítima, a saída
determinando a estrutura da ausência por
excelência. O tratamento analítico da
ausência é problemático, dada a natureza
irrepresentável desta, qualquer tentativa
para a conjurar através da linguagem
sendo fundamentalmente contrária à sua
suposta lógica operativa.
Consequentemente, a ausência enquanto
forma da condição de vítima é tornada
possível por outras formas de presença
que teriam emergido não fosse a saída
absoluta; por outras palavras, a morte pode
ser enunciada como uma parte construída
da vida humana. No entanto, a estrutura
da Nakba não permitiria este mecanismo
de cenários potenciais em que a memória
é construída com base no que poderia ter
ocorrido caso não se tivesse tornado
ausente. Com efeito, a extinção do corpo
biológico foi acompanhada pela — ou, mais
precisamente, coincidiu com a — redução
dos demais elos na série da arquitetura
material a um estado não-funcional, um
estado em que a infraestrutura da
memória, e consequentemente a memória
enquanto tal, está condenada a perecer.
A figura da ausência de palestinianos
individuais, enquanto vítimas concretas,
dentro da estrutura da Nakba distingue-se
pelo seu estatuto enquanto ausência
inextricável, sendo esta causada pela
destruição de todos os mecanismos
materiais coletivos disponíveis para
documentação sensorial, simbólica e
semiótica.
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O desmantelamento contínuo e
intensificado do corpo biológico dos
indivíduos palestinianos, iniciado com a
Nakba, torna imperativo pensar o corpo
biológico do coletivo palestiniano e os
mecanismos do regime colonial que
procuram a sua saída definitiva do palco
da história. Podemos descrever a saída
coletiva absoluta como um mecanismo
paradigmático para impedir o regresso
palestiniano a dois níveis interligados: o
efetivo regresso coletivo da Palestina do
Mandato e o regresso como emergência de
uma nova forma do coletivo palestiniano,
dotado da capacidade de ação histórica.
Seguindo esta interpretação, poderemos
adotar uma abordagem analítica que
encara o desmantelamento biológico da
figura coletiva da vítima como o
desmantelamento de todos os elos na série
arquitetónica material e a redução dos
mesmos a um estado não-funcional. O que
é surpreendente a este respeito é que a
figura coletiva da ausência partilhada
pelos palestinianos só emergiu do seu
estado de ausência com a ascensão, em
meados dos anos 1960, de uma nova
forma do coletivo palestiniano. Nas duas
décadas que se seguiram à Nakba, não
testemunhámos nenhum cisma ou
diferenciação entre a ausência da figura
individual da ausência da vítima e a
ausência da figura coletiva dessa ausência;
podemos dizer que a primeira, em grande
medida, pressupunha a segunda. A
reformulação do coletivo palestiniano
como um poder de novo dotado da
capacidade de ação histórica providenciou
a infraestrutura da memória coletiva, por
fim capaz de definitivamente libertar a
figura da ausência coletiva desse coletivo.
E assim a figura coletiva da ausência
partilhada pelos palestinianos, por
oposição à figura individual, começou a ter
uma presença efetiva, principalmente no
âmbito do registo do regresso utópico, que
se expressa em todas as esferas da vida,
tanto nas quotidianas como nas
excecionais. A figura coletiva da ausência
opera através das diferentes configurações
da coletividade palestiniana, um sistema
de relações que conjura a presença do que
poderia ter estado presente não fora o
desmantelamento do seu corpo biológico e
a sua subsequente e absoluta saída do
palco da vida. E é possível seguir a
presença da figura da ausência se
passarmos dos sonhos individuais para os
programas políticos e, por fim, para a
literatura e a arte. Podemos encontrar, em
todas estas diferentes plataformas de
registo do regresso utópico, trajetórias de
nascimento e realização construídas a

partir daquilo que poderia ter sido mas
que, devido à ausência, se tornou também
ausente e impossível. Neste sentido, o
primeiro paradigma da vítima
palestiniana, cujo corpo biológico está a
ser desmantelado, aproxima-se do segundo
paradigma; isto torna-se claro assim que
passamos para a acumulação e
intensificação da matança biológica,
corporal dos indivíduos palestinianos.
Enquanto o corpo biológico sobrevive
num ambiente arquitetónico material
não-funcional, o corpo regressa, através da
consciência, às funções primordiais que o
ligam ao mundo fora de si. Assim, a
funcionalidade do corpo concentra-se na
totalidade do seu sistema sensorial-cognitivo, tanto enquanto matéria, como
enquanto consciência. Visão, audição, tato,
olfato e paladar tornam-se os elementoschave a todos os níveis da existência deste
corpo. E assim o segundo paradigma da
vítima palestiniana é representado pela
sobrevivência do corpo biológico — isto é,
pela sua não-redução a um estado
biologicamente não-funcional —,
enquanto os outros elos na série
arquitetónica material são reduzidos a
vários níveis de não-funcionalidade.
O retorno da vítima palestiniana ao seu
próprio sistema sensorial-cognitivo, este
último um mecanismo que regista a
vítima em vida, ajudou a afirmar a
condição de vítima da vítima, evitando a
sua transição do estado de morte coletiva
funcional para o processo de reconstruir o
coletivo. A figura essencial deste tipo de
vítima opera através do sistema sensorial-cognitivo, particularmente a presença
material, corpórea que se anuncia através
da cena audiovisual. Este sistema
manifesta-se socialmente na forma do
palestiniano anunciando, diante de
mecanismos de registo que não possui,
que é uma vítima, isto é, que não emergirá
da condição em que se encontra exceto
através do reconhecimento da sua
condição de vítima; o momento de
afirmação deste reconhecimento prolonga-se até ao dia de hoje. Isto significa, entre
outras coisas, que a figura anunciadora
aceita implicitamente a adesão ao corpo
como um quadro de referência para o
mundo, sendo o corpo aqui não um
agente, mas antes um corpo reduzido ao
seu sistema sensorial-cognitivo. O que é
notável no contexto palestiniano é a
presença de instituições locais e
internacionais que mantêm este tipo de
vítima reduzindo a existência do
palestiniano a uma lista de requisitos
essenciais como comida, água, alojamento
temporário e educação vocacional.

Nas suas diferentes localizações, a
maioria dos palestinianos viveu a
condição de vítima nas duas décadas que
se seguiram à Nakba. Dois caminhos
tiveram um papel fundamental na
definição dos palestinianos desde então:
procurar que seja reconhecido o crime
contra eles perpetrado e procurar serem
reconhecidos como vítimas. E o regime
colonial ocultou o mecanismo mais
essencial à sua própria formação: a sua
necessidade estrutural de vítimas que lhe
permitam construir-se a si mesmo como
regime e reproduzir-se a si mesmo
enquanto tal ao longo do eixo do tempo.
Assim, a preservação da vítima e a sua
permanente reprodução tornaram-se um
dos núcleos funcionais do regime colonial;
para este fim, foram feitas novas vítimas e
as vítimas existentes foram
estruturalmente mantidas na sua posição
relacional. Desde a Nakba, as experiências
dos refugiados, a diáspora e aqueles que
vivem em áreas ocupadas em 1948 são o
exemplo vivo deste tipo de relação entre a
vítima e o agressor. Por um lado, a nível
internacional foi criada a Agência das
Nações Unidas de Assistência aos
Refugiados da Palestina no Próximo
Oriente* para administrar os assuntos dos
refugiados e manter o seu estatuto de
vítimas; por outro lado, o regime colonial
estabeleceu uma autoridade militar para
administrar os assuntos daqueles que
permaneceram sob a sua soberania, o que
efetivamente conduziu a um estado
permanente de guerra em que o corpo
biológico da vítima é preservado e a sua
condição de vítima é mantida enquanto
base para a reprodução do agressor e do
regime deste. Com o coletivo palestiniano
submetido a este tipo de morte, foi
estabelecido um aparelho material-burocrático ramificado que trabalha para
manter esta morte como parte da
administração da morte coletiva
palestiniana. Digno de nota neste contexto
é que as formas coletivas de trabalho
palestiniano que se desenvolveram
subsequentemente não se esforçaram por
negar este aparelho em si mesmo, antes
tentaram apropriar-se dele e geri-lo de
uma forma congruente com a consciência
intrínseca do seu estatuto coletivo de
vítima detentora de soberania sobre a
situação palestiniana. A figura
anunciadora desenvolveu-se, assim, no
interior de um aparelho que reproduz o
eu coletivo como uma vítima soberana,
uma vítima cuja soberania se centra não
na criação de um mecanismo que negue a
relação entre vítima e agressor mas antes
na elevação da vítima a alguém que
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possui o aparelho material-burocrático
sustentador da sua condição de vítima.
O cometimento palestiniano não se
limitou à apropriação do aparelho
material-burocrático ramificado que
governa a preservação da vítima e a sua
perpetuação; foi mais longe, procurando
estabelecer um entendimento coletivo do
eu como vítima. A presença económica,
social e cultural desta forma de vítima não
era um dado adquirido; privados da sua
anterior infraestrutura sócio-material, os
palestinianos não tinham uma conceção
estruturada da vítima. A figura
anunciadora tornou-se efetivamente a
regra literal e metafórica que impunha a
reprodução de mecanismos que
reencenassem o palestiniano como uma
vítima soberana — mecanismos esses que,
devido à escassez ao nível sócio-material,
se centraram em áreas culturais como a
literatura, a poesia, a música e a arte, e em
certa medida também o jornalismo. Nas
duas décadas posteriores à Nakba, os
artistas e intelectuais palestinianos
trabalharam diligentemente para
desenvolver um esquema semântico para
o modo de operar da vítima soberana nas
esferas económica, social, política e
cultural. Como sorri a vítima? Como sente
tristeza? Caminha com a cabeça baixa ou,
pelo contrário, de cabeça erguida para se
proclamar a si mesma? A cabeça está
erguida, ou estão os ombros descaídos?
Pode o refugiado transformar-se num
operário? Onde está o camponês? Estas e
outras questões foram colocadas a respeito
do modo como a soberania anunciadora
da vítima é exercida. O problema fulcral
que a figura anunciadora e os seus
resultados enfrentam reside na relação
entre o seu reconhecimento implícito do
regime, por um lado, e, pelo outro, a
dependência da sua modalidade
anunciadora em relação à ausente figura
da ausência, sendo esta última condição da
presença da primeira.
Apesar da transformação das formas
de morte do coletivo palestiniano, o
sistema relacional estabelecido entre o
regime colonial, a figura de ausência e a
figura de anunciação ainda regula uma
componente fulcral do trabalho coletivo
palestiniano, em todas as suas variantes. O
regime colonial, enquanto tal, baseia-se na
consolidação da figura palestiniana da
ausência mas, não sendo passível de
enunciação, a ausência não reconhece o
regime quando reconhece a sua própria
ausência. O regime requer reconhecimento
por parte das suas vítimas, o que torna a
emergência da figura anunciadora
necessária para a sua existência. Como

esclarecemos acima, ausência e anunciação
são duas figuras que, embora sujeitas a
lógicas operativas diversas, atuam no
mesmo eixo, o da continuidade da série
arquitetónica material no seu estado
não-funcional. O reconhecimento por
parte da figura de anunciação acabou por
produzir uma ação voluntária coletiva
sistematicamente orientada para a
recuperação da administração da morte
coletiva palestiniana. Neste contexto, o
regresso e as trajetórias de regresso
emanadas da figura de anunciação
adquiriram um caráter sistemático: o
regresso tornou-se algo a ser representado,
isto é, a sua lógica deixou de ser governada
por um acontecimento para se tornar uma
lógica puramente semiótica e simbólica,
uma lógica consentânea com a
transformação do regresso numa estrutura
de reconhecimento que reconhece o
regime criminoso. Dir-se-ia — e isto é um
resultado dolorosamente reacionário —
que o mártir que usa a anunciação
anuncia, ao regressar, a morte do regresso
efetivo; isto tornou inevitável a ascensão
da figura da ausência que se perfila nos
bastidores do impronunciável e oculta, na
sua própria ausência, a negação do regime
colonial. A ascensão da figura da ausência
foi marcada pela transformação desta: de
saída absoluta compulsiva, ela tornou-se
numa saída absoluta voluntária, tendo esta
última sido assumida pelo mártir nos
caminhos do regresso efetivo, considerado
como um acontecimento. Examinemos
agora o mártir.
Na sua capacidade de figura
anunciadora, a vítima soberana dispõe de
muitos meios através dos quais poderia
formar um coletivo palestiniano que se
distinguisse pelos seus próprios
mecanismos produtivos de trabalho. O
contexto sócio-histórico em que se insere a
vítima soberana palestiniana — a
emergência do solitário estado-nação no
mundo árabe-islâmico do pós-Segunda
Guerra Mundial — acabou por determinar
as formas de trabalho coletivo à disposição
do coletivo palestiniano. Esta ligação entre
a vítima soberana palestiniana e os
modernos aparelhos de organização de
coletivos nacionais produziu organizações
palestinianas que procuram administrar a
morte coletiva palestiniana como um meio
conducente ao regresso da Palestina do
Mandato e à reconstrução nesse território
do coletivo original. Estes modernos
aparelhos para expressar e
simultaneamente construir o coletivo
operam de acordo com uma lógica de
representação monopolista. Em primeiro
lugar, baseiam-se numa relação de posse

em que o coletivo é monopolizado; em
segundo lugar, a posse, na sua função
regular, compreende matéria, evento e
também representação.
No contexto palestiniano, a OLP foi
fundada pelos estados árabes, só vários
anos mais tarde tendo passado a ser
controlada pelos próprios palestinianos.
A palavra de ordem da OLP — “o único
representante legítimo do povo
palestiniano” — era uma prova clara do
aspeto monopolista e da luta pela posse do
coletivo palestiniano. Significativo sob este
aspeto é o facto de a OLP nunca ter
conseguido impor o tipo de posse total e
tradicional que incluía matéria, evento e
representação; este tipo de posse
pressupõe a existência de um território
pertencente a uma dada sociedade e, por
seu turno, marcado como propriedade
pelos proprietários da sociedade: os
aparelhos que habitualmente tomam a
forma do Estado. No entanto, em todas as
diferentes fações que a compõem, a OLP
estabeleceu as fundações de um aparelho
material-burocrático palestiniano
destinado a administrar a morte coletiva
palestiniana. Este aparelho trabalha
essencialmente em duas vertentes: a
reprodução material e simbólica da
sociedade palestiniana sob a forma de um
coletivo nacional e o desenvolvimento de
trajetórias de regresso através da luta
armada. Não há dúvida de que um dos
mais importantes eixos ao longo dos quais
foi moldada a existência palestiniana, em
todas as suas diferentes componentes, é o
eixo da reprodução biológica, social e
cultural do palestiniano; depois da Nakba,
nada restou ao palestiniano para além do
seu eu físico, no qual residia como se se
tratasse de uma casa ou de uma pátria. Foi
nesse contexto que as organizações
palestinianas tomaram a seu cargo manter
este processo reprodutivo e lançaram
raízes para um tipo específico de eu
sociocultural que coincide com a
reprodução biológica. O pseudoestado que
a OLP sediou no Líbano é provavelmente
uma prova clara da centralização do mais
importante processo de produção
palestiniano, a reprodução do eu. Esta
preocupação com a reprodução e a
perpetuação da vida por parte da OLP e
das suas diferentes fações era uma parte
crucial da administração da morte coletiva
palestiniana, que já não podia contentar-se
com a anunciação como figura operativa
central — não obstante o estatuto desta
última como seu primeiro ponto de
partida. A reprodução do coletivo
palestiniano estava associada ao seu papel
como uma das trajetórias do efetivo ato de
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regresso, sendo este uma antítese das
diferentes formas de morte coletiva
palestiniana.
A luta armada emerge da estrutura
representacional dos aparelhos
burocráticos modernistas que os
palestinianos formaram para exprimir o
seu coletivo nacional. Isto pode ser
explicado pelo facto de a reprodução
contínua do coletivo palestiniano
necessitar do regresso efetivo do coletivo e
de este, enquanto tal, só existir contudo
através da sua representação, sendo os
meios para reproduzir a situação
palestiniana — incluindo a violência
libertadora, ou seja, as diferentes formas
de luta armada e de ação organizada do
Fida’i — monopolizados pela OLP. Desta
conjuntura, que inviabilizou o efetivo
regresso de todo o palestiniano individual,
resultou a ordem do Fida’i e a sua forma
de morte potencial: o mártir.
Escolher morrer como mártir é
usurpar ao regime o controlo sobre a
administração da morte coletiva
palestiniana, ainda que apenas num
sentido simbólico e parcial. O mártir
usurpa o controlo sobre a sua própria
morte para representar a possibilidade de
um ato coletivo de usurpação, sem que
este aconteça necessariamente como
consequência. O estatuto parcial e
simbólico deste ato de usurpação remonta
à natureza material-burocrática do
aparelho de ação do Fida’i palestiniano,
que, como referimos, surgiu da conjunção
entre a vítima soberana e a sua figura
anunciadora, por um lado, e os modernos
sistemas de estado-nação, por outro. Mas a
problemática central em torno do mártir
não se limita à sua função
representacional, simbólica, e ao estatuto
parcial do regresso coletivo palestiniano
que ocorre através dele; pelo contrário,
estes aspetos podem funcionar como as
pedras basilares do caminho do regresso
efetivo. O mártir é uma forma de morte
que determina uma forma de vida para o
palestiniano, isto é, a vida do regresso; mas
era imperativo para os aparelhos
materiais-burocráticos que administram a
morte coletiva palestiniana traduzir a
trajetória do regresso para a sua própria
linguagem. O valor de uso produzido pelo
mártir, especificamente a trajetória de
regresso efetivo que nega o regime
colonial, é estruturalmente inutilizável por
estes aparelhos que permitiram a ascensão
do mártir como um Fida’i testemunha de
si mesmo. Porque estes aparelhos falam de
acordo com a lógica do valor de troca no
seu estado de mercadoria; foram
originalmente fundados para regular o

movimento de bens, indivíduos e ideias no
estádio fordista do capitalismo. Além
disso, fundiram-se com a estrutura
patriarcal da cultura palestiniana, que lhes
deu um cunho particular. A economia
política do martírio opera de acordo com a
lógica da propriedade privada, na qual o
mártir, enquanto operário, produz a
trajetória do regresso efetivo, que depois é
traduzida em valores de troca sob a forma
de capital simbólico, nomeadamente a
representação do povo palestiniano.
Assim se encerra o círculo de produção
palestiniano neste período da nossa
história: o coletivo é reproduzido de uma
maneira biológica, corpórea, e
subsequentemente representado através
das instituições que governam este
processo de reprodução e que se associam
aos aparelhos materiais-burocráticos que
administram a morte coletiva palestiniana
aos indivíduos palestinianos que assumem
e executam o trabalho do Fida’i, incluindo
o martírio. E, caso este ato seja realizado e
traduzido para valor de troca sob a forma
de capital simbólico destinado à
representação, o valor da instituição que
investe na luta armada aumenta e o mártir
desaparece. A figura da ausência do mártir
é a contradição essencial que não pode ser
solucionada pelos aparelhos materiais-burocráticos palestinianos, pois continua
a girar em torno do mesmo processo de
tradução, desestabilizando-o e expondo as
lacunas das suas manifestações no que diz
respeito à forma da vida e da morte
palestiniana.
O mártir não regressa, torna-se
completamente ausente, tal como acontece
com o primeiro paradigma da vítima, a
figura da ausência. O mártir não opera
com base na saída absoluta e compulsiva;
antes escolhe ser o preço a pagar por
estabelecer o caminho de regresso que
recusa o regime colonial. Em si própria, a
vontade coletiva de escolher, que se
encontra no centro da instituição do
mártir, nega simbolicamente a autoridade
do regime colonial sobre a administração
da morte coletiva palestiniana; assim, a
forma de morte do mártir determina, ao
nível da representação, a forma de uma
vida coletiva, neste caso uma vida coletiva
nacional. Todavia, este processo de
representação não resolve todas as
contradições que o mártir acarreta:
especificamente, a ausência e o regresso
completo, efetivo, que lhe é inerente.
Desde que carrega o seu equipamento
militar e a sua arma pessoal, ou seja, desde
meados dos anos 1960, o Fida’i tem sido
uma arena em que todas as contradições
sociais palestinianas se concentram e

transformam no domínio da glória e do
sublime palestinianos. E durante três
décadas, até ao final da Primeira Intifada,
o mártir não questionou a sua ausência;
antes foram as instituições materiais-burocráticas que ausentaram essa ausência
através de uma nítida separação entre o
mártir real — como evento de regresso
— e a sua gloriosa, sublime presença
dentro dos limites do ciclo de produção
palestiniano. O ciclo de produção material-burocrático palestiniano desencadeou o
seu movimento semântico através da
relação existente entre o ato de martírio
enquanto forma de efetivo regresso, a
representação do martírio enquanto
capital simbólico do ciclo de produção e o
estabelecimento de uma linha divisória
entre ambos, através da transformação do
mártir num aparelho sublime e glorioso.
Esta imagem ideal da figura do mártir
abriu a porta a muitas variações; o mártir
tornou-se uma forma difundida de morte
que podia ser atribuída a quem não tivesse
trabalhado como Fida’i. No início, esta
figura era atribuída a toda a pessoa morta
num confronto com o regime colonial,
incluindo em manifestações, prisões, etc.
Posteriormente, a figura foi difundida
como uma forma de morte que não
sucedia em confronto com o regime, por
exemplo, a morte durante o trabalho ou
em acidentes de viação. Esta circulação
massiva do valor do mártir deve-se, por
um lado, ao papel deste na constituição de
capital simbólico e, por outro lado, àquilo
que pode ser visto como o
desenvolvimento de uma falsa direção no
trabalho do Fida’i, especialmente por
comparação com outras formas de
trabalho coletivo palestiniano.
Talvez o aspeto mais trágico da
situação do mártir seja o enorme fosso que
se formou entre o mártir como um evento
real de regresso e os processos
burocráticos de representação e circulação
que o tomaram por objeto. Este fosso foi
posto em evidência depois da invasão do
Líbano pelo regime colonial, que resultou
na saída coletiva dos aparelhos materiais-burocráticos palestinianos do Líbano e
nos subsequentes massacres de Sabra e
Shatila. A frequência e o modo como o
martírio foi repetido — literalmente
milhares martirizados com a insuportável
facilidade de uma matança programática
— pôs a nu os aparelhos materiais-burocráticos, particularmente no que diz
respeito à contradição em torno da
ausência, que estes aparelhos
representacionais não conseguem
desenredar e resolver. Neste contexto, a
experiência da Primeira Intifada teve um
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papel muito diferente no início, uma vez
que testemunhou o processo de matar a
mercadoria e a sua circulação ao regressar
ao coletivo palestiniano e ao constituí-lo de
novo, com vista a fornecer as trajetórias de
um efetivo regresso coletivo. O momento
em que ocorreu a conjunção com os
aparelhos materiais-burocráticos da OLP
deu origem ao processo pelo qual o
incipiente trabalho coletivo palestiniano
foi traduzido em valores de troca
intercambiáveis: talvez a prova mais
evidente disso seja o tempestuoso debate
que teve lugar entre as diferentes
lideranças da Intifada, sobre se esta
deveria ter como objetivo a libertação ou a
criação de um estado. Por diversas razões,
o debate decidiu-se a favor do estado, e a
independência da Palestina foi anunciada
em 1988 na Argélia. Com isto, o regresso
efetivo foi suplantado pelo regresso
simbólico, parcial, e a instituição do mártir,
como ponte de regresso sobre o abismo da
ausência, começou a desmoronar-se. A
figura da ausência ressurgiu no momento
em que o martírio se desmoronou
enquanto possibilidade de regresso efetivo,
e esta figura manifestou-se em muitas
conjunturas sociais, políticas e culturais,
até se cristalizar na figura da operação de
martírio, sendo esta um mecanismo de
trabalho que produz as trajetórias de
regresso efetivo. Estas transformações não
teriam ocorrido sem a emergência de
novos aparelhos materiais-burocráticos no
lugar dos que tinham sido desenvolvidos
pela OLP durante a fase prévia de trabalho
coletivo palestiniano.
A dialética surgida da estrutura da
Nakba, em que o regime colonial se bate
pela saída absoluta compulsiva do coletivo
palestiniano como meio para estabelecer a
sua própria presença total e definitiva,
atingiu um dos seus pontos culminantes
no início dos anos 1990. Depois da
Primeira Intifada, e em contradição com o
espírito desta, assistimos à anulação da
ação coletiva palestiniana, ação essa
representada pelos aparelhos materiais-burocráticos da OLP. Este processo foi, em
grande medida, uma extensão da invasão
do Líbano em 1982 e das fases iniciais do
projeto de fragmentar o estado-nação
árabe da região, um projeto sancionado
pela invasão do Iraque pela aliança
liderada pelos Estados Unidos. Numa
notável sincronia, os contextos interno
palestiniano, regional árabe e
internacional interagiram para consolidar
os Acordos de Oslo enquanto conjunto de
procedimentos e tecnologias
desenvolvidos para administrar a morte
coletiva palestiniana, objetivo que exigia a

destruição dos aparelhos palestinianos de
representação nacional, limitando-se esta
última à administração parcial da morte
coletiva palestiniana pelo coletivo nacional
palestiniano. Este processo de destruição
dependia essencialmente da aceitação do
regime enquanto legítimo agente da
administração da morte coletiva
palestiniana e da consequente diminuição
gradual da legitimidade dos novos
aparelhos burocráticos representados pela
Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) e
da sua capacidade para sequer participar
com o regime na administração da morte
coletiva palestiniana.
Esta evolução dos acontecimentos
tornou esse momento ideal para o regime
se tentar libertar, de uma vez por todas, do
coletivo palestiniano, reduzindo-o a
agregados residenciais colocados sob a sua
soberania e geridos por novos
funcionários ao serviço do regime, nos
termos dos Acordos de Oslo. Entre as mais
importantes manifestações iniciais deste
novo contexto encontra-se a legitimação
de uma nova rutura do corpo, tanto
imaginário como real, do coletivo
palestiniano, o seu parcelamento em novas
partes dentro daquilo que restava num
estado mutilado desde a Nakba.
A segunda manifestação foi o facto de
esta nova rutura ter tornado possível visar
o corpo palestiniano individual, ao nível
biológico imediato, como um meio para
atingir o corpo palestiniano coletivo. Num
primeiro momento, isto ocorreu através da
eliminação desses corpos pela técnica do
assassínio, que se tornou a arma principal
do arsenal do regime. Num segundo
momento, estes corpos foram atacados
através da reconstrução do espaço da vida
quotidiana que ocupam, um espaço
constituído através de atividades como
reproduzir-se, beber, comer e movimentar-se no tempo e no espaço. A lógica
operativa desta reconstrução era a redução
do coletivo palestiniano a pequenos
grupos preocupados com o seu entorno
material imediato, ou seja, os seus corpos
biológicos. Depois de todos estes processos
organizados — a formação da ANP como
o fim da possibilidade de representar a
totalidade do coletivo palestiniano,
assassinatos, a reorganização do espaço
vital quotidiano segundo uma lógica de
redução —, foi produzida uma estrutura
binária para administração da morte
coletiva palestiniana. Por um lado, há uma
real figura da ausência para o coletivo
palestiniano, na sua forma nacional e
outras; por outro lado, há uma figura da
presença, celebratória, oca, que celebra a
ausência sob uma aparência de presença.

Estes processos forçaram, a todos os
níveis, o coletivo palestiniano a reverter
ao corpo individual e depois ao corpo
coletivo, enquanto refúgio final do
confronto com a sua velha, embora
permanentemente renovada, aporia
fundamental: uma ausência que, sob
muitas formas, nunca cessa de estar
presente desde a catástrofe inicial do
coletivo, a Nakba.
A operação de martírio explicita a
figura da ausência subjacente à
experiência do coletivo palestiniano e ao
fazê-lo recupera para o coletivo
palestiniano o elemento crucial da sua
existência, ou não-existência, ou, para ser
mais preciso, o elemento crucial à
administração do coletivo de acordo com a
lógica do seu regresso efetivo. A figura da
operação de martírio provém da figura do
mártir, isto é, a primeira contém esta,
tentando assim resolver a sua aporia
fundamental como uma
autorrepresentação que nega a sua
ausência fundadora. O mártir que
transportava consigo o seu equipamento
militar e a sua arma pessoal e procurava
estabelecer as trajetórias do regresso
efetivo através do trabalho de Fida’i
estabelecia o seu corpo como o preço pago
antecipadamente para a realização deste
objetivo. Desta forma, o mártir separava o
seu corpo dos utensílios de combate que
carregava, encarando esse corpo como um
valor que encerra em si uma vontade ativa
que luta para estabelecer o caminho do
regresso e que aspira a voltar para
conduzir aqueles que representa no
caminho do regresso. Na sua maior parte,
os Fida’iyin não voltaram, embora fossem
aguardados na esperança desse regresso, e
também do regresso coletivo. A ausência
do Fida’i no próprio ato do seu martírio
precipitou uma crise na ordem da
representação e difusão de imagens, que
por seu turno impunha a ascensão do
ausente sob a aparência do mártir glorioso
e nobre.
Uma solução para a crise surgiu sob a
forma do operador de martírio, composto
a priori pela matéria e a figura da própria
ausência e que, em lugar de armas e
equipamento, escolhia o seu corpo
biológico como instrumento de combate,
um corpo que essencialmente se consumia
como meio de luta. O operador de
martírio congregava material, utensílio e
mecanismo, tornando assim a saída e a
ausência absolutas inevitáveis no caminho
para o regresso efetivo. A resolução, sob
esta forma, da problemática do mártir
através da figura do operador de martírio
alterou necessariamente as conjunturas
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sistemáticas que representavam o seu alvo.
Assim, o operador de martírio não tinha
por alvo os representantes militares ou
económicos do regime colonial: em vez
disso, procurava devolver a arena de
combate aos corpos biológicos coloniais,
sendo estes os titulares concretos do
regime. O operador de martírio sai, literal
e figurativamente, do corpo do seu coletivo
— um corpo sempre elegível para a saída
absoluta, compulsiva — para entrar no
corpo colonial, removendo ambos os
corpos, o seu próprio e o corpo biológico
colonial, do palco da ação histórica,
absoluta e voluntariamente no primeiro
caso e pela força no segundo.
Ao ato de recuperar capacidade de
ação para a figura da ausência,
voluntariamente aplicando esta última ao
próprio eu e ao regime, é inerente a
gramática da estrutura fundamental da
Nakba e o exercício de volição dentro
dessa gramática com o objetivo de negar
aquela. Este processo de negação opera
através da prática dessa mesma gramática
e do concomitante esgotamento da sua
lógica, nomeadamente a administração da
morte do coletivo antitético. O operador de
martírio não procura apenas controlar a
administração da morte coletiva
palestiniana; o que o distingue é o facto
de, em acréscimo e como um meio em
direção a esse objetivo prévio, procurar
controlar as circunstâncias da morte do
coletivo colonial e o sistema que regula
essas circunstâncias. Assim, exaurindo a
lógica do regime colonial na Palestina, o
operador de martírio encerra
verdadeiramente a possibilidade de negar
o regime e de transitar para uma outra
fase da morte e da vida do coletivo
palestiniano. É seguro afirmar que a
preocupação primeira da maioria dos
envolvidos no projeto colonial na Palestina
é o facto de a extinção do regime colonial
se ter tornado, devido à própria estrutura
da Nakba, uma possibilidade histórica real.
A saída voluntária e absoluta da
estrutura do regime colonial — um passo
que procura transcender o regime
resolvendo as suas contradições
fundamentais — manifestou-se na figura
do operador de martírio, graças à
existência de uma massa crítica sócio-histórica com características distintivas
que conseguiu codificar as interações
estruturais em mecanismos de resistência
com dimensões executivas. Desde o início,
esta massa crítica tomou a forma de novas
organizações palestinianas islâmicas, que
se tornaram verdadeiras incubadoras
sociais, depois de herdarem o legado
político-organizacional da OLP e suas

fações. As organizações islâmicas
forneceram os fundamentos para a
terceira fase da ação coletiva palestiniana
organizada depois da Nakba e reforçaram-na com o constructo do sagrado, adotado
como uma visão geral do mundo e
traduzido num procedimento organizativo
específico que rege as esferas quotidiana,
histórica e geral. Isto permitiu o
desenvolvimento de uma capacidade
prática de abordar o absoluto,
especificamente através da saída
voluntária da estrutura do regime, isto é, o
absoluto ocupa a estrutura organizacional
do sagrado como um complexo crucial no
âmbito da função deste último enquanto
aparelho sócio-histórico. Estas
transformações ocorridas na terceira fase
organizacional da ação coletiva
palestiniana não podem ser isoladas dos
processos que reduziram o coletivo
palestiniano ao seu corpo. Para além de
entender estas transformações numa
lógica de continuidade, temos de as ver
como um momento de transformação
estrutural do regime colonial e dos
aparelhos através dos quais ele administra
a morte coletiva palestiniana, pois esse
momento encerra em si o declínio da ação
nacional palestiniana e a ascensão da ação
islâmica. A profundidade destas
transformações, praticamente um clímax
crítico no desenvolvimento histórico do
regime, remeteram o coletivo de volta ao
sagrado, como um amparo que o ajuda a
encarar a sua fratura permanente
enquanto coletivo. Entendendo assim os
diferentes mecanismos e processos que
determinam a estrutura da figura do
operador de martírio, podemos afirmar
que a saída absoluta implica uma variação
histórica na figura do operador de
martírio. No entanto, enquanto abordagem
da ação de resistência coletiva
palestiniana, a saída absoluta poderá
assumir no futuro a forma de outras
figuras, que simultaneamente contêm em
si o operador de martírio e o ultrapassam
rumo à emancipação, fazendo-o através da
resolução das contradições fundamentais
do regime colonial na Palestina.
A vítima, o mártir e o operador de
martírio, enquanto figuras do trabalho
coletivo palestiniano, ainda representam
este último em todas as suas diversas
manifestações nas muitas localizações dos
diferentes grupos palestinianos. A
natureza da relação entre estes três polos
mudou e assim, por exemplo, em dadas
ocasiões a figura da vítima aparece e
domina com a sua presença as outras
figuras do trabalho coletivo. Todavia, como
vimos, a ascensão de uma determinada

figura também implica a inclusão nesta
das outras duas sob uma forma específica,
que molda a figura ascendente e o que
subsequentemente poderá surgir dela.
Se aceitamos que a vítima opera
aceitando a realidade não-funcional a que
se viu reduzida; que exige ser reconhecida
como vítima e, além disso, que esse
reconhecimento seja proclamado; e que
faz tudo isto para impor reivindicações
que lhe permitam manter-se como vítima,
então pareceria, à primeira vista, que a
vítima aceita que a administração da
morte coletiva palestiniana seja
propriedade do regime. E no entanto a
vítima que exige que a sua condição de
vítima seja reconhecida transformou-se,
devido à acumulação de vítimas e à
evolução das reivindicações, numa vítima
soberana. E a vítima soberana é aquela
que toma posse de si própria depois de
morrer, ou seja, não entra na arena onde a
administração da morte é disputada, antes
se demora no momento da morte e investe
nele, sem ter no horizonte a possibilidade
real de confrontar o regime.
No momento em que o coletivo se
organiza em aparelhos materiais-burocráticos como organizações, partidos e
instituições, a vítima soberana transforma-se num coletivo nacional que opera
através da representação e assume a forma
do mártir, sendo este último uma forma de
morte que dá forma à vida do coletivo
nacional. O problema fulcral reside no
facto de o coletivo nacional operar por
meio dos mecanismos de representação,
pelo que a figura do mártir se torna
simbólica e parcial, incapaz de subsumir
as contradições coloniais na sua
globalidade, particularmente a figura da
ausência daqueles que se dispersaram no
ardor do combate — e muitos
palestinianos ainda percorrem o caminho
dessa figura da ausência.
O mártir individual desaparece, assim
provocando uma crise no mártir coletivo e
criando neste um movimento em direção à
libertação da ausência, um movimento que
coincide com transformações no contexto
regional árabe e no contexto internacional,
movimento do qual resulta um colapso
literal e metafórico dos aparelhos
materiais-burocráticos que sustentam o
mártir. O desmembramento do corpo
palestiniano real e imaginário em muitas
partes; a reorganização do espaço vital
quotidiano para cada uma dessas partes; e
os assassínios em quantidade e qualidade
crescentes, tudo isto inevitavelmente
convocou a presença da figura da ausência.
No início, a congregação sócio-histórica de
apoiantes da figura do operador de

236

Serralves_Portugues 1.indd 236

4/19/13 6:03 PM

martírio tomou a forma de organizações
islâmicas que herdaram a estrutura
organizativa da OLP e a reforçaram com o
eixo do sagrado. Este eixo permitiu a
conversão da saída absoluta e voluntária
numa operação organizativa, processual,
que podia ser implementada no terreno.
Estas operações não podem prosseguir
sem primeiro tomarem forma através de
uma linguagem, um gosto e uma
perspetiva estética específicos, razão pela
qual gostaríamos de resumir este ensaio
colocando a questão de saber como podem
ser delineados os contornos e os métodos
de trabalho destas operações.
4.
A base do trabalho coletivo palestiniano,
nas suas três figuras, reside no facto de o
palestiniano se reproduzir — material e
biologicamente, social e culturalmente —
e arriscar essa reprodução na luta para
recuperar do regime colonial o controlo da
administração da morte coletiva
palestiniana. Estas figuras produziram
uma linguagem palestiniana geral com
dialetos locais: os dialetos da vítima, do
mártir e do operador de martírio. Deveria
agora ser evidente que esta linguagem se
baseia fundamentalmente na reprodução
da relação entre o corpo da tragédia
palestiniana e os meios disponíveis para
reproduzir as trajetórias do regresso. Esta
linguagem empenha-se na construção de
significados coletivos e códigos
comportamentais e emocionais para
colmatar o fosso entre o acontecimento
factual, a Nakba de 1948 e as suas
recorrentes réplicas desde então, e a
tentativa para estabelecer uma figura de
trabalho coletivo que procura negar o que
resultou da Nakba e realizar o regresso
arrancando o controlo sobre a
administração da morte coletiva
palestiniana das mãos do regime colonial,
em todas as suas diferentes manifestações
institucionais. Estes meios de formação
materiais-burocráticos e linguísticos
encerram em si, inevitavelmente e em
comparação com experiências históricas
similares, um gosto sensorial e uma
perspetiva estética. E assim a questão
passa a ser: como podemos delinear os
contornos do gosto sensorial e da
perspetiva estética da morte palestiniana?
E ajudar-nos-ia esse delineamento a
entender os mecanismos pelos quais o
palestiniano expressa a morte como sua
condição definidora, determinando a sua
identidade através dessa expressão?
Poderia parecer à primeira vista que as
figuras da ausência e a vítima não
possuem um gosto sensorial ou uma

perspetiva estética, ambos dependentes de
um tipo de consciência reflexiva que
permeia, ou que resulta de, certos
aparelhos materiais-burocráticos. Pois a
figura da ausência é uma condição
não-reflexiva por excelência, que se serve
do acontecimento como antítese do
aparelho material-burocrático. Quanto à
figura da vítima, a sua consciência está
limitada, mesmo quando reflexiva, à
ordem sensorial de cognição que a ajuda a
sobreviver na sua luta e a impede de
resvalar para aquilo que perceciona como
a sua ausência. No extremo oposto a esta
relação sistemática entre consciência
reflexiva e o aparelho material-burocrático,
podem-se encontrar muitas expressões
literárias, artísticas e outras que cultivam
um gosto sensorial e uma perspetiva
estética; parece, pois, que a consciência
reflexiva e o aparelho que a acompanha
são uma mera variação da possibilidade de
construir um gosto e uma perspetiva.
Vemos assim que a ausência está presente
na incompletude da forma coletiva, a sua
presença flutuando como se desprovida de
uma base sócio-material, devido ao
movimento aleatório, ansioso e
permanentemente cambiante desta. A
vítima, por outro lado, depende dos
sentidos, que funcionam num estado de
presença imediata, embrionária, de modo
que a visão e a oralidade concretas se
tornam os fundamentos do seu gosto
sensorial. Estes dois mecanismos de
trabalho sensorial — o ansioso movimento
aleatório e a dependência da visão e da
oralidade — formam em conjunto uma
perspetiva estética que determina a forma
do mundo, procurando uma solidez
material, formal, que é imediata e
completa, e em princípio transbordante de
conteúdo proveniente do terreno. Esta
forma de regresso não está temporalmente
limitada às duas décadas que se seguiram
à Nakba; podendo ser encontrada até aos
dias de hoje sob diversas configurações
culturais.
A reformulação do coletivo
palestiniano sob a forma de um coletivo
nacional moderno e representativo,
completado por aparelhos materiais-burocráticos que estão no centro do
trabalho do Fida’i e da figura do mártir,
necessitava da centralidade do texto
impresso. Assim, o desenvolvimento de
um gosto sensorial específico que dá
forma à figura do mártir serve-se do
imaginário coletivo principalmente através
da relação textual, abarcando por igual
textos narrativos, visuais e auditivos. Este
tipo de relação une o nível discursivo,
representacional, ao todo concreto

percecionado de um modo sensorial
imediato. Ao contrário do que se passa
com a vítima (para quem era imperativo
ver-se e ouvir-se a si mesma), o coletivo
palestiniano não vê o mártir Fida’i, antes o
imagina, reconstruindo-se a si mesmo ao
observar as características imaginárias,
auditivas e narrativas daquele. Em
resultado, a perspetiva estética tornou-se
transformadora, negando a forma de ser
anterior da vítima para estabelecer o
coletivo como uma entidade autónoma. E
vemos assim homens e mulheres a
trabalhar nos campos, e observamos o sol
a subir no céu, uma mão a romper as suas
correntes, belas raparigas casadoiras, um
jovem carregando a sua espingarda e
abandonando o seu casebre no campo de
refugiados para ir trabalhar nos caminhos
que conduzem ao regresso, e por aí
adiante. A transposição da estética de
negação-transformação, intrinsecamente
modernista, para um contexto palestiniano
sempre se ressentiu da estrutura patriarcal
estável, por um lado, e, por outro, do
movimento aleatório, cambiante, ansioso,
inerente à figura da ausência que
encontramos no âmago da experiência
palestiniana.
Pode-se afirmar que esta estética de
negação e transformação, longe de
enfrentar completamente e em
profundidade a estrutura patriarcal
estável, funcionou através dela; por vezes
— e em certa medida —, a estrutura
patriarcal recorreu a esta perspetiva
estética de uma forma que sugeria que a
estabilidade do patriarcado é ela própria
um ato de negação e transformação. No
que diz respeito à ausência, a perspetiva
de negação e transformação depende da
presença, tal como é entendida à luz da
lógica do coletivo nacional patriarcal e da
mercadoria; o pesadelo nacional do
palestiniano é tornar-se ausente. Assim, a
ausência continuou a moldar o contexto
palestiniano através da sua própria
ausência; uma vez percecionada, o seu
estatuto enquanto ausência seria
automaticamente ausentado da
consciência.
A saída absoluta e voluntária,
fundamento da figura do operador de
martírio, provoca uma certa vacilação
entre a presença sensorial total e a total
ausência desta presença. A vários níveis, o
operador de martírio restitui ao trabalho
coletivo uma presença sensorial imediata
que tinha sido ausentada através da
função representativa do trabalho
nacional. Este ato de restituição adota o
corpo sócio-material como quadro de
referência para o trabalho coletivo
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palestiniano libertador, usando o corpo
como seu material de acordo com a lógica
de dissipação deste para resolver as
contradições fundamentais do regime e
desse modo o desmantelar,
proporcionando presença em troca de
ausência. A perspetiva estética que resulta
desta figura engloba a estética da negação
e da transformação, a transformação do
regime permanecendo até hoje um eixo
crucial em torno do qual gravita a
operação de martírio. No entanto, esta
transformação leva da presença total à
total ausência, numa tentativa de alcançar
uma presença absoluta que negue o
regime na sua totalidade. Neste sentido, o
operador de martírio transporta-nos do
banal e relativo para o excecional e
absoluto, e a estética de negação completa
e absoluta trata o mundo como uma
passagem, uma vez que, se o mundo se
transforma, rompe com o que é
correntemente e torna-se numa condição
completamente nova, diferente. O
operador de martírio ainda não conseguiu
disseminar a sua lógica, visto que a saída
absoluta e voluntária permanece ao nível
imediato do corpo, sem conseguir atingir
outras esferas sociais e culturais. E pode
dar-se o caso de a ausência de uma massa
crítica sócio-histórica para este tipo de
perspetiva estética ser o que impede a
disseminação desta última, uma vez que a
disseminação contradiz a lógica da própria
figura da ausência.
Escolhemos sumariar este ensaio
através daquilo a que chamámos a
linguagem, o gosto sensorial e a perspetiva
estética das diferentes formas da morte
palestiniana, servindo esta para
determinar as formas da vida palestiniana.
Esta forma de sumário não procura dar
acolhimento ou celebrar a morte, louvando
as suas diferentes linguagens, gostos
sensoriais e perspetivas estéticas, antes
procura chamar a atenção para o profundo
enraizamento da morte — como princípio
formativo e estrutural — na vida
palestiniana. A natureza totalizadora da
morte, na sua função de padrão para a
definição de vida, levou-nos a elegê-la
como plataforma para analisar a vida;
examinando a natureza e a história dessa
plataforma que é a morte palestiniana,
identificámos as principais características
do regime colonial na Palestina: a
administração da morte coletiva
palestiniana tendente à ausência
palestiniana, isto é, a sua saída coletiva do
palco da história moderna. Distinguimos
entre três estádios ou fases fundamentais
através dos quais os palestinianos tentam
estabelecer a figura de um coletivo

historicamente presente, apesar das
diferenças que, de fase para fase, a forma
dessa presença possa assumir. Através
desta história contínua, marcada pela
acumulação de acontecimentos de morte e
seus efeitos espetaculares e pela
consolidação de mecanismos estruturais
de trabalho sob a forma de aparelhos
sistemáticos que originam diversos tipos
de matança, a estrutura da Nakba ficou
profundamente gravada, biologicamente
até, no corpo sócio-material dos
palestinianos.
Deste processo de gravação, com
formas e camadas várias, tentámos aqui
elucidar as tramas principais e os modos
como o coletivo palestiniano lidou com
elas, ou seja, os diferentes modos pelos
quais o controlo sobre a morte coletiva
palestiniana foi disputado ao regime; na
sequência disso, tentámos abordar o papel
palestiniano no processo de gravação. Este
processo e outros com ele relacionados
encontram-se na base do sistema social
palestiniano, na medida em que este
sistema assenta essencialmente na
reprodução de si próprios dos
palestinianos; até agora, as contradições
fundamentais — as que dizem respeito à
morte e à vida — não foram codificadas
como um método de produção e um
sistema de valores passível de transcender
a dialética de vida e morte que se
desenvolveu no contexto colonial.
Caracteristicamente, a linguagem do
sistema social palestiniano colmata o fosso
entre o corpo morto da tragédia e as
trajetórias de regresso potencialmente
disponíveis para fazer reviver esse corpo,
razão pela qual esta linguagem é um
elemento crucial na reprodução de si
próprio do coletivo palestiniano. No que
toca ao gosto sensorial e à perspetiva
estética, podemos afirmar que eles
propõem soluções possíveis ou indicam o
impossível, para traduzir a forma deste e
subsequentemente estabelecer trajetórias
de regresso. Este regresso pode levar de
volta ao corpo individual, no caso da
vítima, e ao corpo coletivo, nos casos do
mártir e do operador de martírio. Assim, o
palestiniano morre para poder viver e não
pode viver exceto através da sua morte; o
olho/eu palestiniano torna-se, com efeito,
diferentes formas de ausência.

Esmail Nashif é antropólogo, escritor e crítico
de arte. As suas principais áreas de interesse
são a linguagem, a ideologia e a estética.
Trabalha atualmente como professor na
Universidade Ben-Gurion do Negev. Entre
os seus livros mais recentes, contam-se
The Architetonics of Loss: The Question of
Contemporary Palestinian Culture (2012),
Thagharat: Short Stories (2012), Gradus for
Opening the Episteme (2010) e Palestinian
Political Prisoners: Identity and Community
(2008).

Notas
1. Os termos ‘vítima’, ‘mártir’ e ‘operador de
martírio’ correspondem, respetivamente,
aos seguintes termos árabes: ‘dahiya’,
‘shaheed’ e ‘istishhadi’.
2. ‘Nakba’ é a designação para a
expulsão maciça e a desapropriação
dos palestinianos em 1948 e o
estabelecimento do Estado de Israel no
território da Palestina histórica.
3. A palavra traduzida aqui como
“catastrófico” — ‘nakbawi’ — significa
literalmente “da, ou relacionado com
a Nakba”, associando desta forma a
catástrofe específica representada pela
Nakba com o estado catastrófico geral em
que o coletivo palestiniano se encontra
desde então.
4. ‘Naksa’ [literalmente “recaída” (N.T.)] é o
termo árabe para a guerra de 1967 e as
suas consequências para palestinianos e
árabes.
5. ‘Fida’i’ [plural ‘Fida'iyin’ (N.T.)] é o termo
árabe para “combatente armado”.
* United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in the Near East
(UNRWA) (N.T.).
Tradução de Cláudia Gonçalves e Maria
Ramos, a partir da versão inglesa de Khalid
Hadeed
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