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Resumo: O presente trabalho contrasta e problematiza dois contextos distintos 

– uma sala de aula de ulpan, em Tel Aviv, e a realidade brasileira, segundo a 

questão do tratamento dado pelas instituições à diversidade social relacionada 

a cada um destes contextos. Como subsídios da discussão são utilizados 

primeiramente dados colhidos por uma das autoras durante uma etnografia 

elaborada em uma sala de aula do Ulpan Gordon em Tel Aviv, onde imigrantes 

judeus aprendem hebraico intensivamente subsidiados pelo Estado de Israel. 

Esta realidade é lida a partir do contraste com a realidade brasileira, provida por 

autores como Neuza Gusmão, bem como reflexões mais amplas acerca do 

significado da presença/ ausência de elaboração da diversidade social nas 



instituições de ensino, à luz de diversos autores com o destaque da teoria de 

Pierre Bourdieu.  
Falar sobre antropologia e educação, antes de tudo, é falar sobre a 

relação entre sociedade, diversidade e alteridade. Neste artigo, propomos 

analisar a experiência etnográfica de uma das autoras, Barbara Odebrecht 

Weiss, como estudante estrangeira e não judia no ulpan, instituição destinada 

ao ensino de hebraico a imigrantes em Israel. Também propomos um diálogo 

entre esse contexto específico e os estudos antropológicos sobre educação, 

baseadas na experiência da co-autora Ana Carolina Bazzo da Silva como 

docente em salas de aula de graduação no Brasil. Consideramos importante 

trazer tal diálogo para o contexto de ensino brasileiro, haja vista estarmos falando 

em um congresso latino-americano e, mais especificamente, em um grupo de 

trabalhos que nos apresenta discussões sobre antropologia e educação feitas 

por pesquisadores latino-americanos.  

Weiss esteve por quatro meses aprendendo hebraico em uma sala de 

aula para imigrantes adultos no Estado de Israel, ao mesmo tempo em que 

desenvolvia ali sua etnografia a partir do clássico método da observação 

participante. Pela noite tomava notas sobre o dia que se passara em um caderno 

de campo. O curso que frequentou faz parte da instituição chamada ulpan, cujo 

objetivo primordial é prover os imigrantes, em geral judeus, com o conhecimento 

da língua hebraica, majoritária neste país. 

A ideia da investigação de uma sala de aula do ulpan decorre das 

inquietações surgidas durante o seu mestrado, em que analisou o momento 

histórico em que o movimento sionista se decidiu pelo hebraico como língua 

oficial do futuro Estado Judeu, em princípios de século XX. A relevância do tema 

hoje se encontra no intrincamento de questões relacionadas às “guerras 

linguísticas”, quer seja, disputas políticas que buscam impingir determinadas 

línguas a determinados grupos, as políticas migratórias contemporâneas e as 

expressões do nacionalismo no século XXI. Desde o florescimento dos 

nacionalismos e contra-nacionalismos (ou, de outra maneira de colocar a 

questão, dos imperialismos e contra-imperialismos), as línguas encontram-se 

basicamente em um destes dois movimentos a) expandindo-se sobre grupos 

originalmente falantes de outras línguas de forma a expressar uma dominação 

político-linguística ou b) reagindo a este intento ou a uma expansão no passado 



e, portanto, implementando políticas ativas de contraposição. Embora esta 

questão devesse ser muito mais aprofundada para dar conta de sua 

complexidade, consideramos preliminarmente que o hebraico passou de uma 

língua ao estilo daquelas descritas no item b), (tanto que foi mobilizada como um 

símbolo por um movimento nacionalista emergente, o sionismo) e  passou a 

ocupar um lugar mais próximo às línguas do item a), depois que o Estado Judeu 

foi fundado, consolidado e expandido. O hebraico atuou como um símbolo 

fundamental para uma nação imaginada como o resgate de uma antiga nação 

pré-cristã identificada com a Terra Santa. O hebraico “ressucitado” funcionou 

concomitantemente como um símbolo de legitimação que dava sentido ao 

retorno à Terra Santa, ou Palestina como era conhecida a região no século XIX 

e ao mesmo tempo como um símbolo capaz de abrigar uma enorme diversidade 

de judeus e futuros cidadãos israelenses, provindos virtualmente de todos os 

cantos da terra e falantes de dezenas de línguas. Tal contexto incentiva uma 

investigação que contemple o problema do ponto de vista histórico e 

contemporâneo. 

O projeto sionista do retorno à Terra Santa ensejou um fluxo migratório 

bastante específico, marcado, como já afirmávamos antes, pela enorme 

diversidade étnica, mesmo que sob o signo do judaísmo. A criação do Estado de 

Israel em 1948 deu-se sobre a proposta da Lei do Retorno, que concede a todo 

judeu o direito à cidadania israelense. Contemporaneamente, além deste direito, 

o imigrante é assistido com um auxílio-imigração por um ano, assim como cinco 

meses gratuitos de ulpan, exatamente estes que são o objeto de minha 

problematização (posteriormente o ulpan continua fortemente subsidiado pelo 

Estado, embora não mais gratuito).  

Há vários tipos de ulpan, sendo que a etnografia de Weiss deteve-se 

sobre uma instituição que agrega judeus desejosos de imigrar para Israel (fazer 

aliá) e judeus (bem como possivelmente não judeus) desejosos de fazer um 

estágio em Israel. O objetivo comum destes atores analisados é aprender a 

língua hebraica ou mediar o seu aprendizado. A cidade de Tel Aviv foi escolhida 

para fazer a etnografia. Embora praticamente metade em população comparada 

a Jerusalém, a cidade respira um ar cosmopolita e minimiza o fator religioso, que 

não estava nem está em primeiro plano nesta pesquisa. A sala estudada por 4 

meses pertence ao ulpan Gordon, o maior ulpan e ponto de referência em Tel 



Aviv. Com 15 salas de ensino, o Ulpan Gordon oferece cursos para turistas e 

imigrantes. Os cursos para turistas em geral compreendem 2 ou 3 dias por 

semana, enquanto os cursos para imigrantes compreendem 4 ou 5 dias na 

semana e são ministrados pela manhã. 

Como parte de sua tese de doutorado por vir, Weiss trabalhou com a 

hipótese de que este seria um lócus privilegiado para saber até onde, em que 

medida e em que sentido, diferentes atores imaginam Israel a partir de um 

referencial pós-sionista ou neossionista. Tomando por certo que os alunos 

acionam experiências anteriores para decidir acorrer ao ulpan, a proposta da 

pesquisa em curso era inicialmente compreender como em suas trajetórias, as 

noções de pós- e neossionismo foram incorporadas e modificadas após a 

frequência à referida escola. Sem ter de recorrer à extensa bibliografia e debate 

teórico relacionado ao sionismo, trazemos para nossa apresentação a indagação 

de até que ponto, hoje, as escolas de hebraico buscam fomentar uma 

representação de nação homogênea, criada a partir da negação da diáspora e 

da “mistura de exílios”, já preconizada pela vertente do sionismo clássico pelo 

menos até recentemente dominante em Israel, ou abre-se para uma 

representação e uma prática afins ao multiculturalismo, que incorpora a 

experiência da diáspora, aproxima-se do pós-sionismo e suspende projetos 

claramente assimilacionistas. Que uso se faz do poder conferido a estas 

instituições em apresentar a língua hebraica para os imigrantes, dotá-los de 

habilidades linguísticas, mas também inseri-los em uma realidade nacional 

marcada por cisões, diversidade e desigualdade? Qual é o Estado de Israel que 

esta instituição propõe? Qual o significado desta proposição no contexto da 

imigração de alunos provindos de origens tão distintas? 

 

A homogeneidade enquanto projeto de dominação e o contexto brasileiro 

 

Em se tratando das contribuições da antropologia para a educação 

enquanto projeto nacional brasileiro, podemos começar nossa discussão citando 

a forma como a diversidade cultural atualmente está representada nas leis de 

diretrizes e bases para educação e nos conteúdos curriculares definidos por elas. 

No currículo brasileiro, a recente LEI Nº 11.645, de 10 de março de 2008 tornou 

obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na educação 



básica e, consequentemente, tornou obrigatória a inserção da discussão sobre 

a diversidade étnico-racial na formação da sociedade brasileira também na 

formação dos profissionais que atuam com ensino básico. A discussão sobre 

alteridade, no entanto, nos apresenta questões que vão muito além do currículo: 

envolvem a análise da ação pedagógica e do próprio sistema de ensino enquanto 

instrumentos de construção ou de reprodução de discursos sobre sociedade e 

sobre diversidade. Nos trabalhos em que apresenta diálogos e intersecções 

possíveis entre a educação e a antropologia, Neusa Gusmão (GUSMÃO: 1997, 

2015) nos fala sobre um dos principais confrontos entre uma e outra área: se, 

por um lado, a antropologia propõe-se a analisar e defender a diversidade como 

objeto e projeto de sociedade, por outro, a educação feita por e em instituições 

tem como uma de suas principais características a ação homogeneizadora.  

Considerando as contribuições da antropologia para evidência das 

culturas que muitas vezes são desconsideradas pelo discurso dominante da 

escola, há um também evidente descompasso entre a definição de conteúdos 

curriculares que falam sobre minorias e a ação pedagógica na escola, que, 

apesar de falar sobre diversidade, forma de maneira homogeneizante. No que 

consiste, antropologicamente e sociologicamente, esse processo de 

homogeneização cultural? Como tal processo nos permite estabelecer um 

diálogo entre contextos tão distintos quanto o sionismo e a educação para 

diversidade no currículo brasileiro? Consideremos a sala de aula como o 

elemento de diálogo e a analisemos a partir da proposta teórica de Pierre 

Bourdieu. 

Estabelecer um diálogo com Bourdieu é interessante para os propósitos 

específicos desse trabalho tendo-se em vista a repercussão dos trabalhos 

desenvolvidos em conjunto com Passeron, sobretudo a partir da obra “A 

reprodução” (1970).  A obra desses autores nos permite compreender melhor o 

confronto entre diversidade e projeto educacional homogeneizante citado por 

Gusmão, que, para Bourdieu é parte estrutural e estruturante dos sistemas de 

ensino e explica de forma contundente o fato do aprendizado em sala de aula 

como facilitador da reprodução de ideologias e da cultura dominante. No referido 

trabalho, os autores partem dos principais conceitos desenvolvidos ao longo da 

obra de Bourdieu para entenderem a relação entre sociedade e a ação 

pedagógica e aqui ressaltamos o papel do conceito de habitus e o de violência 



simbólica para a argumentação proposta. Para Bourdieu, as condições objetivas 

de existência, particulares e conjunturais de um determinado meio social 

produzem habitus, um sistema de disposições subjetivas duráveis que pode 

também funcionar como sistema estruturante por que é incorporado ao 

inconsciente como uma quase natureza, funcionando como princípio 

estruturador e gerador de práticas. Em resumo, o autor dialoga criticamente com 

a noção estruturalista de cultura ao propor que essas disposições subjetivas são 

de certo modo determinadas pelo local onde o sujeito aprende a ser sujeito, ou 

seja, as experiências de vida (Bourdieu, P. "Esboço de uma teoria da prática" In: 

Sociologia, Renato Ortiz (org.), São Paulo: Ática, 1994, p. 65) condicionadas pelo 

local de onde esse sujeito fala e, ao mesmo tempo, suas experiências nortearão, 

além da forma como ele pensa, a forma como ele age na sociedade.  

Há na noção de habitus um diálogo entre a noção estruturalista de cultura 

enquanto Razão, a uma noção de sociedade como um conjunto de campos 

hierárquicos e produtores de hierarquias. Uma sociedade partida em campos de 

saber que são campos de poder é uma sociedade que produz e reproduz 

violências que são de ordem simbólica. Quando falamos em violência simbólica 

e educação, falamos especificamente da forma como os sistemas de ensino 

funcionam como reprodutores da cultura dominante. Para Bourdieu e para 

Passeron, a organização e a ação pedagógica são responsáveis pela inserção 

dos estudantes desde muito jovens em um universo cultural que reproduz em 

diferentes aspectos a cultura dominante. O trabalho pedagógico secundário, ou 

seja, aquele empreendido pelos sistemas de ensino e não pela família, 

colaboram com a violência simbólica no momento em que definem os conteúdos 

da cultura dominante como aqueles que devem ser aprendidos e depois 

selecionam os alunos a partir de seu domínio desses conteúdos. Como o 

trabalho pedagógico primário reproduz os habitus da família e das classes em 

que os sujeitos se inserem, o que nos parece libertador é, na verdade, 

excludente.    

Na sociedade hierarquizada e desigual, temos culturas diferentes 

(diversidade) com pesos políticos, sociais, valorativos diferentes (desigualdade, 

cultura dominante x cultura dominada). Para os autores, todo o sistema 

educacional acaba atuando como espaço homogeneizador em uma sociedade 

heterogênea e qualquer pedagogia acaba sendo um exercício de autoridade e 



de reprodução da cultura dominante. É neste sentido que se pode reconhecer a 

violência simbólica nos espaços de ensino e também no ato de ensinar. O dilema 

apresentado a nós quando utilizamos a teoria de Bourdieu para pensar a relação 

entre sociedade, diversidade e alteridade parte de sua principal conclusão: em 

uma sociedade hierarquizada, A discussão sobre alteridade, no contexto de uma 

sociedade diversa e desigual, apresenta-nos a necessidade de falar sobre 

alteridade ao mesmo tempo em que se fala sobre desigualdade. As críticas e os 

relatos sobre a prática do ensino de história indígena e africana no Brasil (DE 

PAULA: 2011; OLIVEIRA, GOULTART: 2012; SIQUELLI: 2013; ALVES, DOS 

SANTOS LANDA: 2015) nos elucidam tal necessidade, mas, e quanto ao ensino 

de hebraico no contexto do ulpan? Estaria o ulpan diretamente relacionado ao 

projeto sionista, ou seja, ao que Bourdieu reconhece como parte de um projeto 

educacional para reprodução da cultura dominante? Traremos dados para refletir 

mais profundamente esse contexto do ensino do hebraico posteriormente, mas, 

por hora pensemos especificamente na língua e na linguagem enquanto formas 

de aprendizado sobre a alteridade.  Ao mesmo tempo em que reflete a relação 

conturbada entre educação e antropologia, Neusa Gusmão nos lembra nos 

trabalhos anteriormente citados que não se faz educação somente no ambiente 

escolar e em ambientes institucionalizados. Bourdieu o lembra também quando 

fala sobre o trabalho pedagógico primário. Mas, certamente, as possibilidades 

de discussão sobre diversidade cultural e desigualdade não se limitam ao fazer 

uma educação fora do espaço escolar, sobretudo porque é nele que o discurso 

homogeneizante se faz e se perpetua de geração em geração. 

 Quanto ao ensino de línguas, em si próprio, o que cabe à antropologia 

comentar ou analisar? Tomando a língua como um dos principais caminhos da 

expressão simbólica, consideremos a expressão falada das culturas como, ao 

mesmo tempo, um dos instrumentos de expressão dessa chamada cultura 

dominante e um dos caminhos a partir do qual as culturas “dominadas” podem 

lutar por sua permanência. Não é por acaso que o projeto sionista coincide com 

o projeto de “ressuscitação” de uma língua. Também não é por acaso que a 

reafirmação de identidades étnicas indígenas no Brasil também esteja ligada ao 

ensino das línguas nativas. Se, em determinado contexto, o sionismo representa 

a proposta de construção de uma “cultura dominante”, o ensino de línguas 

indígenas e a contribuição desses povos para ensino de história indígena ou do 



movimento negro para o ensino de história da cultura africana representam uma 

contrapartida na reflexão sobre ensino de temáticas que evocam a alteridade e 

a diversidade cultural. 

A aquisição linguística no contexto da educação indígena tem um papel 

essencial na construção e reconstrução das identidades étnicas dos povos que 

hoje são reconhecidos ou buscam reconhecimento dentro da sociedade 

brasileira enquanto constitutiva não somente da história de formação dessa 

sociedade, mas também enquanto sujeitos de direito. Clarice Cohn (COHN: 

2005) nos lembra como a educação dos povos indígenas esteve presente desde 

o início no projeto da colonização brasileira e salienta que durante grande parte 

da história da educação indígena no Brasil, o ensino dos povos indígenas 

baseou-se num projeto integrador de incorporação do nativo à cultura branca.  

A língua, por sua vez, teve papel fundamental em tal projeto. Um dos 

exemplos dessa empreitada é o ensino da chamada Língua Geral, o nheengatu, 

no processo de colonização da Amazônia brasileira no século XIX. Derivada do 

tronco tupi, a Língua Geral foi apropriada por diferentes grupos de interesse e 

acaba imposta aos grupos indígenas amazônicos pelos Jesuítas no período. 

Como exemplo da história de construção das identidades indígenas no 

imaginário da sociedade brasileira, o ensino do nheengatu nesse contexto nos 

traz questões interessantes para um diálogo entre ensino de línguas e 

antropologia. O termo “Língua Geral” por si expressa a essência da imposição 

de uma identidade construída (BARROS, BORGES & MEIRA: 1996) ao figurar 

como uma língua branca aos grupos que eram catequizados. Neste contexto, a 

aquisição de uma língua está claramente ligada ao projeto de homogeneização 

sobre o qual já discutimos anteriormente. Trata-se da construção de uma 

identidade nos termos da chamada cultura dominante, para Bourdieu.  

Por outro lado, quando pensamos na educação escolar indígena é 

importante salientar aqui que identidades linguísticas e identidades étnicas não 

são coincidentes, mas é essencial observar como a reafirmação da identidade 

étnica caminha ao lado do ensino das línguas nativas e da formação de 

professores indígenas (MONTE: 2000; MAHER: 2010). Retomemos, neste 

ponto, o dilema da educação que fala sobre diversidade ao mesmo tempo em 

que em suas práticas e que em seus conteúdos reproduz a cultura dominante. 

Reduzir a experiência da educação indígena aos mesmos termos que levam 



Bourdieu e Passeron à conclusão de que o sistema de ensino e ação pedagógica 

são estruturalmente responsáveis pela reprodução da desigualdade e da 

violência simbólica, é de certo modo também reduzir as possibilidades de 

reflexão sobre experiências de ensino como a do ulpan ou da educação 

indígena.  

  A leitura de que os sistemas de ensino e a ação do ensinar são autoritários 

pode explicar as dificuldades da inserção dos conteúdos sobre história e cultura 

afro-brasileira e indígena na formação de professores ou na escola básica 

brasileiras, mas deixa pouco espaço para discussão das possibilidades 

educacionais presentes na iniciativa indígena de construção e reconstrução de 

sua própria história ao longo da luta pelo reconhecimento de suas identidades. 

Por sua vez, nos parece uma iniciativa problemática reduzir o papel da aquisição 

de línguas, tanto no contexto educacional indígena quanto no contexto do ulpan, 

aos termos do binômio “dominantes” e “dominados”. A experiência com o ulpan 

traz elementos para pensar o papel da aquisição linguística no processo sionista 

e sua relação com a educação, certamente. No entanto, estando a língua 

intimamente ligada aos processos de luta pelo reconhecimento de identidades 

culturais, é preciso reconhecer que, quando se fala em educação e antropologia, 

as discussões sobre diversidade cultural caminham ao lado das discussões 

sobre a alteridade. Não se trata, portanto, de salientar a importância das culturas 

afro-brasileiras e indígenas por meio de conteúdos curriculares, mas de salientar 

que a forma como se constroem as imagens do outro na sociedade e na escola 

estão permeadas por relações de poder. Do mesmo modo, ao levarmos em 

consideração a experiência do ulpan, é preciso problematizar a relação entre 

ensino de hebraico e sionismo levando-se em consideração os processos e 

rituais de construção da alteridade e do pertencimento cultural no espaço escolar 

do ulpan. 

 

O Ulpan Gordon e o tratamento da diversidade 
 

 Comecemos com a proposta do ulpan. Ora, o Estado de Israel foi 

concebido para ser um Estado Judeu. A proposta era justamente criar um 

ambiente em que os judeus como etnia não fossem uma minoria, mas uma 

maioria. Em nome deste projeto, em que pese toda a tragédia que possibilitou 



que ele se concretizasse, vale dizer o extermínio dos judeus europeus, foram 

expulsos palestinos de suas aldeias em um violento momento histórico 

conhecido como Nakba, que quer dizer catástrofe em árabe. Ainda que o ulpan 

seja direcionado em primeira linha aos imigrantes judeus que se utilizam do seu 

direito ao retorno (fala-se, ironicamente, de um direito de retorno palestino que 

deveria ser reconhecido), o árabe também é uma língua oficial do Estado de 

Israel, como atestam as placas nas ruas, escritas todas nas duas línguas e 

muitas vezes também em caracteres latinos.  

 Por que, então, mediar apenas o ensino de hebraico, língua dominante, 

falada pela maioria politicamente dominante, a população judia? No contexto de 

outros ulpanim (plural de ulpan), sabemos que palestinos falantes de hebraico 

acorrem a estas instituições para aprender hebraico, já que as chances de 

colocação no mercado de trabalho melhoram com a aquisição desta língua, e 

também muitas vezes com o intuito de cursar a educação superior israelense, 

oferecida em hebraico, mais um sinal de uma dominação político-linguística. Nos 

corredores deste grande ulpan, Weiss não notou a presença de um único 

palestino, nenhuma conversa em árabe foi ouvida. Dentro do ulpan as placas de 

salas de aula (diferentemente daquelas na rua, por exemplo), não ostentavam 

letras árabes. Na verdade, nada na estrutura física desta instituição sugeria esta 

questão. Quem usasse por base o ulpan para avaliar Israel suporia com 

naturalidade que se trata de um Estado unicamente judeu. A coroação deste tipo 

de pensamento eram os mapas pregados ás paredes nas salas. Mapas de Israel 

e dos territórios ocupados, mas mapas naturais, figurando planices e montanhas, 

não unidades políticas.  O esquecimento e o silenciamento passavam pela 

impossibilidade de questionar limites políticos a partir de um mapa político, já 

que não há consenso algum, internacional, judeu ou palestino sobre quais são 

as fronteiras reais ou justas.  

 Dentro do ambiente de sala de aula Weiss confrontou-se com as 

características humanas básicas daquele ambiente. A professora era uma 

israelense nativa, detentora de poucos conhecimentos em inglês e alguns em 

russo, adquiridos ao longo de anos a fio ensinando para turmas 

predominantemente falantes de russo. Um curso intensivo para imigrantes é 

entregue completamente a uma professora, que ministra as aulas por 5 horas 

diárias, 5 dias por semana. É interessante mencionar que o conceito histórico do 



ulpan está ligado ao, pelo menos assim se propagava, revolucionário método de 

ensino de hebraico por meio do hebraico, sem utilizar uma língua de partida, já 

que esta língua, em um contexto de diversidade extrema de procedências, não 

estava disponível. A realidade hoje é diferente, pois a professora, mesmo que 

tente a via do hebraico pelo hebraico, geralmente capitula frente a uma tradução 

ou explicação em inglês, que funciona como uma língua franca de médio 

alcance, já que aproximadamente um quinto dos alunos em sala não detinha 

esta língua. A professora então procurava, na maioria das vezes, se fazer 

compreender pelos demais alunos, mas que eram visivelmente prejudicados por 

consumirem mais tempo do que os demais por não estarem em posse deste 

veículo que, na prática, mediava o aprendizado: a língua inglesa.  

  Dentre os alunos, havia dois grandes grupos predominantes: imigrantes 

provindos do leste europeu (Rússia e Ucrânia) e o grupo dos franceses. De 

maneira grosseira os imigrantes provindos do leste europeu tinham ascendência 

asquenazita, enquanto os franceses tinham antepassados provindos de países 

árabes que se mudaram para a França durante o século XX. Um grupo 

predominante de jovens adultos entre os seus 25 a 35 anos, de maneira que aos 

33 anos eu não destoava no grupo segundo esta clivagem. Também do ponto 

de vista da formação eu não destoava. A sala era composta majoritariamente de 

pessoas com graduação concluída, os mais jovens esperavam fazê-la e havia 

inclusive pessoas com qualificações superiores. Ficou claro de início que havia 

alunos religiosos e não religiosos e várias matizes entre estes dois polos. Não 

que se falasse sobre isto no contexto da aula. Inferia-se apenas com base nas 

vestimentas. Em geral os alunos judeus vieram para ficar, ao menos em 

expectativa, porque a taxa de insucesso da imigração e retorno ao país de 

origem é alto.  

  Neste ambiente, Weiss dividiu sua atenção entre aprender a língua como 

os demais, passar pelos preparativos e pelas avaliações, bem como observar e 

registrar à tarde em seu caderno de campo tudo aquilo que me intrigava, 

chamava atenção, os assuntos levantados, o teor do material didático, as 

amizades e inimizades tecidas, as posturas diante do desafio de aprender a 

língua, entre outros. O fato de a pesquisadora ser não-judia não teve implicações 

tão profundas quanto esperado e deve ser desenvolvida mais adiante durante a 

escrita da tese. De maneira sucinta pode-se adiantar que este fato influenciou 



sim o modo como o grupo ou pessoas individualmente me classificavam. Ainda 

assim, não a pesquisadora não sentiu um estranhamento mais significativo e no 

total - os alunos flutuam – eram cerca de três não-judeus na sala, sem contar as 

cônjuges não-judias que acompanhavam seus maridos ao novo país. Não houve 

inquerimento ostensivo neste sentido, muito pelo contrário. A maioria dos alunos 

parecia indiferente ao fato. Posteriormente mostraram-se indícios de que isto foi 

relevante para alguns poucos alunos, que não chegaram a influenciar a dinâmica 

do grupo segundo minha avaliação. 

Contrariando expectativas, poucas foram as dinâmicas e práticas 

desenvolvidas no nível da instituição e também da sala para a integração dos 

alunos, que se agrupavam como que naturalmente baseados primordialmente 

por origem nacional. Esta atitude gerou um certo estranhamento dado que, como 

KALEKIN-FISHMAN (2004) nota, houve grande crítica da opinião pública 

israelense e inclusive conflitos no interior de salas de ulpan pelo fato de judeus 

da Europa oriental supostamente isolarem-se do convívio com os outros grupos 

e praticarem “valores pouco judaicos”. Em um momento posterior espera-se 

compreender melhor o desenvolvimento desta questão e suas implicações para 

a configuração atual do ulpan. As origens nacionais dos alunos eram pouco 

tematizadas, sendo sempre acessórias e sucintas, utilizadas ocasionalmente 

para formar frases. O material didático, que funcionava como um livro de apoio, 

constituido de exercícios enfadonhos e descolados da realidade do judaísmo, da 

imigração ou de Israel, tampouco tematizava a diversidade dos alunos.  

Nada, porém, parece mais significativo da recusa da instituição em se 

engajar ativamente em um debate político, mesmo no sentido da política das 

diferenças e de mediação entre as expectativas dos alunos em relação ao país 

e vice-versa, do que a pesada carga de gramática, que perfazia a essência do 

ensino. Sequer frases que seriam úteis no dia-a-dia, comprar um pão, nenhuma 

situação concreta era abordada. Em consonância com esta proposta, as 

atividades orais eram restritas, geralmente ligadas a exercícios gramaticais e 

exploravam pouco as características individuais e/ou nacionais.  Nenhum recorte 

de jornal, nenhum grafiti, nenhuma placa de trânsito, nenhum cardápio, nenhuma 

canção. No máximo um formulário de imigração.   

  O desengajamento da instituição refletia-se no desengajamento dos 

alunos. Nos corredores do ulpan nunca a pesquisadora presenciou uma 



discussão acalorada. Pelo contrário, os corredores eram utilizados como 

ambiente de relaxamento, conversas amenas e sem muita ambição de 

integração. Ou seja, se o ulpan Gordon construía a sua estratégia em torno de 

um desengajamento político, uma negação da complexidade do país e do 

momento crítico vivido pelos seus alunos, tampouco os alunos demandavam 

algo essencialmente diferente. Fato que contrasta com as demandas sociais no 

Brasil que exerceram pressão para a remodelação do conteúdo a reger o ensino 

em sala de aula.  

 

Conclusão 

 

É interessante contrastar as expectativas da autora Barbara Weiss 

previamente ao seu embarque para Israel para etnografar o ulpan, formadas, 

possivelmente, a partir daquilo que conhecia e via das discussões a respeito do 

tratamento da diversidade no Brasil. A autora contava então com duas hipóteses 

principais. Por um lado, imaginava que poderia encontrar uma instrução a 

respeito de costumes locais e ideologia sionista muito mais expressivas do que 

de fato encontrou.  Outra possibilidade considerada era de que haveria intenso 

confronto de ideias a respeito do país e, portanto, a respeito das noções de 

(neo)sionismo – sobre as quais não nos aprofundamos nesta apresentação, mas 

cujos conteúdos principais relacionados à presente discussão são a visão de 

uma nação homogênea versus uma nação plural/ multicultural a partir de uma 

instituição que cotidianamente lida com esta questão. Outro aspecto da 

discussão sobre pós versus (neo)sionismo importante para nosso contexto é a 

representação da nação israelense como apenas judaica, predominantemente 

judaica ou igualmente judaica e árabe-palestina.  

A ausência da tematização da convivência conflituosa com os palestinos, 

que compreendem aproximadamente um terço dos cidadãos israelenses, bem 

com a ausência da tematização da relação com os palestinos e os territórios 

ocupados lembra a sala de aula brasileira em que grupos subalternos como 

populações afro-brasileiras e indígenas eram sistematicamente silenciados e 

excluídos do debate, ainda muito mais do que hoje, quando, por pressão destes 

mesmos grupos, foram criados mecanismos que visam promover uma revisão 

deste problema.  



Resgatando a ideia de Bourdieu explorada acima, a mudança de proposta 

para discussão em sala de aula se deu concomitante com a maior entrada destes 

grupos acima mencionados como alunos das instituições, seja por meio da 

promoção social, das cotas ou mesmo pela presença consciente onde no 

passado muitas vezes havia uma presença deste grupos que no entanto não 

trazia os mesmos impactos, dado o silenciamento destas identidades e questões 

a elas relacionadas. No Ulpan Gordon a ausência física de alunos palestinos 

(que, muitas vezes falantes apenas de árabe, poderiam se beneficiar do 

aprendizado de hebraico, como aconetce em alguns outros ulpanim), 

complementa-se com a ausência simbólica de sua existência e, por meio do 

silêncio, coopera com uma visão de exclusividade judaica de Israel.  

É preciso se inquerir mais à frente sobre quais as resistências possíveis 

os palestinos estejam ensaiando em relação à esta política de exclusão no maior 

ulpan de Tel Aviv (no mínimo). Porém salta aos olhos que o outro silenciamento, 

ou seja, da diversidade interna dos imigrantes judeus, ou melhor, a minimização 

destas identidades, não encontre, até onde a autora pôde verificar, desconforto 

em instâncias pessoais/ não formais. Muito menos isto vire tema a ser debatido 

com a direção, não há demandas neste sentido. Mesmo o esquema fortemente 

centrado em gramática e descolado da realidade prática dos alunos encontra 

muito pouca crítica. Será que é isto que significa aceitar o novo país? Aceitá-lo 

por meio de uma imagem construída por uma instituição que aparentemente se 

esforça abafar qualquer contradição neste sentido? O contraste entre estas duas 

situações, a inserção da temática da diversidade no Brasil e um silenciamento 

notável em outro contexto, leva-nos a por questões mais específicas sobre a 

pesquisa no ulpan e vice-versa, abrindo uma indagação sobre como se 

engendram processos de resistência ou aceitação de representações 

homogêneas em diferentes contextos.  
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