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Tecnopolíticas de contra-insurgência, colonialidade e controle a céu
aberto: anotações a partir das resistências no contexto palestinoisraelense
Nota preliminar: Este boletim deriva do painel online do LASInTec A última "guerra" colonial?
(tecno)políticas de segurança e o caso palestino-israelense, da série Problemas Contemporâneos dos Estudos
em Segurança Internacional, de 14 de junho de 2021.

Em 6 de maio de 2021, a escalada

Deslocamentos forçados, expropriação

vertiginosa de tensões em Sheikh Jarrah –

e

bairro de Jerusalém Oriental – prenunciava o

administrativas,

mais recente episódio de uma das mais

proibição do direito de retorno1 e às políticas de

persistentes questões internacionais desde o

expansão dos assentamentos em território

fim da 2ª Guerra Mundial. A intervenção

ocupado, constituem a sistemática do projeto

israelense naquele mês acumulou mais de 300

colonial na Palestina contemporânea. Embora

de palestinos feridos e mais de 200 mortos na

este venha se estendendo desde a segunda

Faixa de Gaza, posteriormente à reação do

metade do século XX, nas últimas décadas o

Hamas em resposta à violência crescente da

projeto tem experimentado e aperfeiçoado

polícia contra os palestinos de Jerusalém. O

dispositivos para a manutenção de um sutil

caso está longe de se tratar de uma

equilíbrio entre o controle máximo sobre o

excepcionalidade em um território que até

território e a responsabilidade mínima em

então não oferecia maiores choques. Sheikh

relação ao povo palestino. Dispositivos estes

Jarrah é o microcosmo exemplar da perene

que, cada vez mais, animam as práticas e o

exceção que, de fato, representa a gestão de

imaginário de agentes e agências do setor

Israel sobre a população palestina há mais de

público e privado de segurança ao redor do

setenta anos – aperfeiçoada, ostensivamente, na

planeta que procuram soluções para suas

forma da ocupação militar dos territórios da

respectivas populações

Cisjordânia e de Gaza desde 1967.

eficiência tenha sido devidamente comprovada:

demolição

de

casas,

somados

à

detenções
inegociável

matáveis, e cuja

testada em combate.

1

O chamado direito de retorno palestino diz respeito ao
princípio de que os refugiados palestinos expulsos de
suas casas no contexto da Nakba de 1948 (conhecida
como a primeira guerra árabe-israelense, quando cerca

de 85% da população palestina do território que, hoje, é
de Israel, foi expulsa) e da Guerra dos Seis dias, tal como
seus descendentes, têm o direito de retorno à suas terras
e propriedades de origem.
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supostos princípios de não-intervenção, e
reinvenção e inovação no regime de controle

projetando em Israel uma força civilizadora
sobre uma Palestina retratada como selvagem e

Dois marcos da história recente da
Ocupação

fornecem

elementos

a

na medida em que esses ditos selvagens

compreensão da atual configuração do regime

ingovernáveis traziam os esqueletos dos corpos

de controle de Israel: o fim dos processos de

desobedientes da colonização para o interior

paz dos anos 1990 e o subsequente Plano de

das cidades israelenses. Resumidamente, os

Retirada da Faixa de Gaza, de 2005. Ambos

Acordos

expressam

concretizaram

respostas

à

para

incapaz de governar a si mesma, caía por terra

percepção

da

Oslo4,

de
a

nesse

percepção

contexto,
de

que

a

insustentabilidade de algumas das práticas

sustentabilidade da Ocupação era possível,

recorrentes na gestão dos Territórios Palestinos

desde que fossem feitas adequações em seu

Ocupados (TPOs) até a explosão da Primeira

regime de controle, consolidando a ampliação

Intifada, em 1987. Se até então prevalecia a

de uma política da catástrofe iminente, ou, de

confiança – por parte da sociedade civil

uma política da interdição, da restrição e da

israelense – na promessa de uma ocupação

morte.

invisível, temporária e livre de atrito de Moshe
Na

Dayan2, a truculenta reação ao levante
palestino expôs a violência intrínseca ao
empreendimento colonial de Israel. Esta
violência

se

expressa

na

inesquecível

afirmação de Yitzhak Rabin, então Primeiro
Ministro e, posteriormente, ganhador do
Prêmio Nobel da Paz, segundo o qual era
necessário quebrar os ossos dos palestinos para
que a Intifada fosse contida -–e assim fizeram
as Forças de Defesa de Israel (FDI). A política
de normalização3 de Dayan, erguida sobre

2

3

Ministro da Defesa de Israel entre 1967 e 1974.

GORDON, Neve. Israel's Occupation, Berkeley:
University of California Press, 2008, p. 48.

mesma

direção,

a

Lei

de

Implementação de Retirada de Gaza (2005), de
Ariel Sharon, que determinou a retirada da
presença civil e militar israelense do território,
criou as

condições

ideais

para que a

tecnopolítica do equilíbrio entre controle e desresponsabilização fosse levada a sua expressão
máxima. Gaza é então configurada como um
território-laboratório de testagem para práticas
e políticas de gestão da população e contrainsurgência que passam a ser difundidas pela

4

Acordos mediados pelo então presidente norteamericano Bill Clinton, entre Rabin e Yasser Arafat, à
frente da Organização para a Libertação da Palestina
(OLP) na ocasião, assinados entre 1993 e 1995, que
estabelecem a atual configuração administrativa dos
TPOs.

3

Palestina ocupada e, desde aí, para todo o

dupla crise: a crise econômica e a crise política,

planeta.

que dizia respeito aos custos governamentais e

Ao longo dos anos 1990, um segundo

à sustentabilidade da Ocupação.
A

conjunto de processos em curso implicou na

intersecção

entre

a

dimensão

ascensão de Israel como a economia mais

político-econômica e a dimensão tecnopolítica

dependente de tecnologia do planeta. –

da resposta ao “problema” palestino para Israel

afirmação sustentada pela fábula sobre um

é ilustrada, por exemplo, pelo fato de que, em

pequeno território cercado de inimigos que

2014, o setor de cibertecnologia e segurança,

encontrara no investimento estratégico e no

vinculado aos egressos da Unidade 8200 de

desenvolvimento tecnológico a garantia de sua

inteligência das forças armadas, superou, pela

superioridade regional. Por meio de pesados

primeira vez, as exportações da indústria

investimentos estatais nas áreas de alta

armamentista, uma importante força motora da

tecnologia, telecomunicações e cibernética, Tel

economia israelense desde a Guerra dos Seis

Aviv e Haifa passaram a ser reconhecidas como

Dias.

postos do Vale do Silício no Oriente Médio, no

investimentos para o desenvolvimento de

contexto do que é conhecido como bolha do

tecnologias

segmento pontocom, que entraria em crise no

geolocalização,

início dos anos 2000. Junto à falência de mais

biométrica de vídeo e áudio, análise de Big

de 500 empresas do setor de tecnologia ao redor

Data e, principalmente, monitoramento de

do planeta, a economia israelense entrou em um

telecomunicações,

cenário de recessão intensa, diante do qual o

Internet.

Estado optou por direcionar a experiência e o

testamento: nunca dorme nem cochila o vigia

know how dessa indústria nascente para o nicho

de Israel5. Algo que se traduz, hoje, em

da

dispositivos

segurança

nacional

e

da

vigilância

Mais

recentemente,

de

predominam

monitoramento

vigilância

telefones

Como

anunciado

como

veículos

e

eletrônica

celulares
pelo

aéreos

e

e

velho

não

eletrônica. Assim, Israel investiu em gastos

tripulados, circuitos de câmeras integrados com

militares e em centenas de empresas de

reconhecimento facial em tempo real, cartões

tecnologia da informação, que responderam ao

de

incentivo do governo, configurando-se como

automatizados e algoritmos de policiamento

um

preditivo.

complexo

tecnocientífico.

Esse

industrial-militarnovo

arranjo,

rapidamente, tornou-se uma solução para a

5

Salmos 121: 4-6

identidade

biométricos,

checkpoints
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Segundo o antropólogo Jeff Halper6, é o
investimento

em

tecnologia

de

particular, o Brasil: o quinto maior importador

ponta,

de armas de Israel, ativamente envolvido em

impulsionado pelo Ministério do Comércio e da

iniciativas conjuntas para apoio em oliciamento

Indústria, que permite que Israel desenvolva

para megaeventos e operações de pacificação.

sua estratégia armamentista e seu nicho de
políticas de segurança, em particular pela
produção

de

tecnologias

de

comerciantes da repressão: a ocupação entre
nós

dupla

aplicabilidade, interessantes para mercados

A América Latina tem sido uma aliada

militares e civis, em escala planetária. Os

histórica no que se refere à importação e

exemplos variam desde o fornecimento de

cooperação militar israelense, dada a afinidade

armamentos e tecnologia de monitoramento

entre os serviços e dispositivos fornecidos por

para a China, Índia e União Europeia, que

Israel e as especificidades das tensões e

incluem

conflitos securicráticos da região7. Em décadas

satélites

de

espionagem

e

nanotecnologia militar, até cooperação com a

recentes,

Rússia em matéria de serviços de inteligência e

prosperidade econômica e de modernização das

segurança, treinamento militar e policial em

forças armadas, o mercado latino-americano (o

Myanmar, Singapura, Estados Unidos, África

brasileiro em particular) para tecnologias da

do Sul e México, e parcerias comerciais

Ocupação cresceu exponencialmente. Em

estratégicas com Sudão do Sul, Etiópia,

2007, Israel foi o primeiro país de fora do

Eritreia, Egito, Turquia e Jordânia. A despeito

continente a integrar o Mercosul e, portanto, a

de

diplomáticos-

se beneficiar diretamente das práticas de livre-

ideológicos, o business prevalece. Também

comércio entre os países do bloco. Ainda em

constam

da

2010, firmava-se um acordo de cooperação em

exportação de táticas e doutrinas de contra-

segurança entre os governos brasileiro e

insurgência israelenses a América Latina e, em

israelense

aparentes

entre

desencontros

clientes

privilegiados

todavia,

que

sob

um

incluíam

cenário

a

de

Israel

AerospaceIndustries8 (IAI), a Elbit Systems9 e
6

HALPER, Jeff. War Against the People: Israel,
Palestinians and Global Pacification. Londres: Pluto
Press, 2015.
7

HALLAHMI, B. The Israel Connection: Who Israel
Arms and Why, 1987; BAHBAH, B; BUTLER, L. Israel
and Latin America: The Military Connection, 1986.

8

Acusada de envolvimento em “assassinatos
extrajudiciais” e “crimes de guerra” por organizações de
direitos humanos, a IAI é uma das maiores fornecedoras

de armas para as FDI e de tecnologias de vigilância para
monitoramento do Muro da Cisjordânia – o Muro do
Apartheid – e de dispositivos de segurança para
assentamentos em território ocupado.

9

Uma das maiores empresas militares de Israel,
especializada em sistemas de vigilância eletrônica e em
veículos aéreos não tripulados (UAVs). Está entre as
principais fornecedoras de Israel em equipamentos para

5

a Rafael Advanced Defense Systems10. Desde

desenvolvimento de aeronaves equipadas com

então, a Elbit adquiriu três empresas brasileiras

dispositivos de inteligência eletrônica.

de armas e equipamentos militares11 e firmou
parcerias com a Embraer – uma das maiores
produtoras de aeronaves comerciais, militares e
executivas do planeta –, a fim de ampliar a
promoção

de

UAVs

(Unmanned

Aerial

Vehicle, em português Veículo Aéreo Não
Tripulado) nas forças armadas brasileiras e,
posteriormente, estabeleceu também uma
parceria para o desenvolvimento de tecnologia
de armamentos por controle remotos para
veículos blindados Guarani (APC), produzidos
pela brasileira Iveco Veicular de Defesa. A IAI,
por sua vez, teria firmado um contrato de 350$
milhões para o fornecimento de UAVs para
policiamento dos megaeventos de 2014 e 2016.
De acordo com relatório do Stop The Wall12,
fontes afirmam que a IAI estaria, também,
envolvida em uma parceria com a Embraer para

Em 2019, Brasil e Israel firmaram cinco
novos

acordos

e

um

memorando

de

entendimento em cooperação nas áreas de
Defesa, prevenção e combate ao chamado
“crime organizado”, ciência e tecnologia e
segurança cibernética, sinalizando a continuada
e atualizada aliança comercial, privilegiada por
Jair Bolsonaro desde o início de seu mandato
na presidência. Recentemente, a aproximação
do vereador Carlos Bolsonaro à NSO Group –
empresa

israelense

conhecida

pelo

desenvolvimento de softwares de espionagem –
foi evidenciada pela publicação de um edital de
contratação do spyware Pegasus, sabidamente
utilizado no México, Marrocos, Bahrein,
Cazaquistão, Emirados Árabes Unidos e pela
Arábia Saudita para vigilância política e
operações policiais13. Fundada em 2010, a NSO
está entre as maiores empresas israelenses do

monitoramento do Muro e de drones de guerra usados na
Faixa de Gaza e no Líbano. Ver: Stop the Wall.

10

Fundada em 1948 como parte das Forças de Defesa de
Israel (FDI) e principal desenvolvedora do Iron Dome (a
cúpula de ferro corresponde a um sistema de defesa
antiaéreo para interceptação de mísseis e bombas de
curto alcance), é especializada em inovação, tecnologia
e Defesa, é uma das mais antigas pioneiras israelenses
em desenvolvimento de soluções de segurança e na
expansão internacional de programas de cooperação
industrial-tecnológica.

11

A Aeroeletrônica Indústria de Componentes
Aviônicos (AEL), de Porto Alegre, que fornece serviços
de manutenção de sistemas aviônicos no Brasil e na

América Latina; a Ares Aeroespacial e Defesa S/A e a
Periscópio Equipamentos Optrônicos S/A, do Rio de
Janeiro, ambas especializadas no setor de sistemas
eletrônicos de Defesa e que também são fornecedoras
para outros países da região.

12

Stop The Wall. Brazil's military relations with Israel,
2011.

13

Marczak, B., Scott-Railton, J., McKune, S., Abdul
Razzak, B., & Deibert, R. Hide and Seek: Tracking NSO
Group’s Pegasus Spyware to Operations in 45
Countries. Citizen Lab Research Report No. 113,
Universidade de Toronto, 2018.
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setor de alta tecnologia e exemplifica as íntimas

Apesar da dimensão totalizante a qual

relações entre o desenvolvimento do setor high

os dispositivos e doutrinas do projeto colonial

tech e as forças armadas, tendo na composição

na Palestina se propõem, há fagulhas em

de seu conselho diretivo um ex-diretor da

episódios como os ocorridos em maio de 2021.

divisão cibernética do Ministério da Defesa e

Mesmo que pontuais, essas ações reafirmam a

um egresso do conselho do exército sobre

potência da resistência palestina para incendiar

relações palestino-israelenses e operações de

quaisquer

contra-terrorismo14.

establishment israelense de higienizar a

Um processo de palestinização do

intenções

que

perduram

no

continuada dominação sobre os TPOs.

mundo, do qual falava Jeff Halper, nesse

O mais recente bombardeio à Gaza

sentido, está evidentemente em curso. E as

impulsionou – como não visto há muito tempo

instituições estatais e privadas no Brasil vem

– uma resposta uníssona do povo palestino, a

cumprindo importante papel para a sua rápida

despeito dos esforços em prol de sua

difusão pelo continente15.

sistemática separação e fratura territorial. Esse
fato reitera a unidade do controle israelense

ficaremos aqui, no pesado peito-muralha
famintos, desafiadores, nus
recitando poemas
revolvendo as ruas com revoltas
e as prisões da soberba

sobre todo o território e, ao mesmo tempo, a
convergência da resistência palestina em torno
da luta por liberdade. Em um contexto de (ainda
maior)

radicalização

da

extrema-direita

israelense e de formação de um novo
parlamento (em parte, também, motivado pelo

Transformamos nossos filhos numa geração

assombro de uma nova intifada), a reunificação

que levará adiante a nossa ira

palestina nas manifestações em solidariedade à

- redobrada como se fôssemos vinte impossibilidades

Gaza de palestinos em Israel e por todos os

(...)
Aqui devemos ficar.

cantos dos Territórios Ocupados representam a
possibilidade incansável de um movimento
reinventado e orgânico de resistência popular
cuja totalidade transborda a inventividade das

O Impossível, Tawfiq Az-Zayyad

fronteiras impostas pelas tecnopolíticas da
Ocupação.

14

WHO PROFITS. Company Features: NSO Group Technologies of Control, 2020.

15

Stop The Wall. Brazil's military relations with Israel,
2011. disponível em: (acessado em: 17 de Maio de
2021).
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A crescente cooperação tecnopolítica e
militar entre o Estado de Israel e a América
Latina, em especial o Brasil, evidencia que a
resistência aos dispositivos de segurança e a
luta por sua desativação deve ser tão
transterritorial quanto as conexões estatais e
privadas que têm forjado uma polícia do
planeta em guerra contra os povos. Essa guerra,
hoje, tem o nome de pacificação e se faz do
tanque de guerra ao caveirão, da construção de
muros ao monitoramento georreferenciado, do
fuzil nas cidades aos bancos de dados. Isso tudo
está além e aquém dos governos de Estado e
dos tratados diplomáticos, pois nos espreita em
toda parte, inclusive enquanto essas linhas
estão sendo escritas...

