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identifi cam os mortos e desaparecidos pelo credo religioso 
que professavam. Além disso, mesmo o número total de trin-
ta mil mortos e desaparecidos geralmente usado pelas orga-
nizações de direitos humanos e o governo é uma estimativa, 
pois não há documentos que o sustentem, o que difi culta ain-
da mais essa tarefa.

A Comissão Nacional pelo Desaparecimento de Pessoas (Co-
nadep, na sigla em espanhol), criada em 1984 pelo presiden-
te Raúl Alfonsín para investigar os eventos da última ditadura 
no país, tem o registro de 8.960 casos documentados, e que po-
dem servir de base para uma investigação séria. De todo modo, 
a título comparativo, é possível confrontar as listas de denún-
cias das instituições judaicas internacionais e aquela da entida-
de central da comunidades judaica na Argentina (Daia) na épo-
ca e que apresentou ao juiz espanhol Baltazar Garzón, em 1999.

De acordo com este último documento, o total seria de 794 
casos e mortos e desaparecidos embora os organismos de di-
reitos humanos reclamem pelo menos 1.500. A partir desses 
dados, portanto, o percentual de judeus desaparecidos seria 
de 8,86% e 5% respectivamente. De todo modo, os dois núme-
ros são muito mais signifi cativas do que o 1% que a comunida-
de judaica representava no total da população do país naque-
le período.

Comparando a relação preparada pela Conadep com as de-
núncias feitas pela Daia, o resultado revela que os dados são 
quase idênticos, demonstrando que os judeus mortos e desa-
parecidos pertenciam aos grupos da sociedade argentina mais 
prejudicados pela ditadura: profi ssionais, estudantes, empre-
gados e jovens entre 16 e 30 anos, muitos dos quais eram sim-
patizantes dos principais grupos de esquerda do país – arma-
dos, como os Montoneros e o Exército Revolucionário do Povo 
(ERP) – ou neles militavam fazendo parte da sua organização, 
ou atuando nas universidades e escolas secundárias. Essa cir-
cunstância levou a que muitos deles se afastassem da vida co-
munitária e, de acordo com as ideologias da época, se alinhas-
sem com a Organização pela Libertação a Palestina (OLP) e 
contra as políticas de Israel.

A liderança judaica fi cava preocupada com este alheamen-
to de parcelas da juventude judaica e de que era prova o esva-
ziamento de movimentos juvenis judaicos, principalmente os 
de esquerda, em favor da militância e atuação nas organiza-
ções, tal como já havia ocorrido em países vizinhos, como o 
Uruguai, por exemplo.

Daia omissa?
Dias depois do golpe de estado de 24 de março de 1976, os líde-
res da comunidade iam tomando conhecimento do desapareci-
mento de jovens judeus por meio de denúncias feitas pelos pa-
rentes à Daia, a quem pediam assistência, informações e conse-
lhos. No entanto, os funcionários da entidade encarregados de 
atender os familiares dos desaparecidos geralmente os maltra-
tavam dizendo que a detenção e consequente desaparecimento 
dos fi lhos eram resultado de não lhes ter dado uma educação ju-

daica e sionista. Nenhum deles retornou à 
Daia, seja por que motivo fosse.

O silêncio da Daia durante a ditadu-
ra e o resgate do fi lho desaparecido do 
seu presidente Nehemías Resnizky, se-
questrado em 1977, só serviu para au-
mentar as suspeitas. Por esta razão, pa-
rentes das vítimas, mortos e desapare-
cidos, até hoje acusam a Daia de cum-
plicidade com os militares porque foi 
contrária aos esforços dos organismos 
internacionais judaicos para denunciar 
o que acontecia na Argentina.

Até hoje o papel da Daia está mergu-
lhado em controvérsias, entre outras ra-
zões porque é uma das organizações 
que ainda está devendo uma autocrítica 
a respeito da sua atuação na época. De 
todo modo e segundo o rabino america-
no Marshall Meyer, uns dos maiores luta-
dores pelos direitos humanos na Argen-
tina, é injusto qualifi cá-los como cúmpli-
ces e é necessário considerar o pânico 
que se vivia na época, antes de qualquer 
julgamento.

Ao contrário, nas reuniões plenárias 
a Daia denunciou a atuação do regime e 
mais de uma vez apresentou ao ministro 
do Interior listas com os nomes de desa-
parecidos na esperança de conseguir in-
formações a respeito deles. Neste que-
sito os resultados sempre foram negati-
vos, mas conseguiram permissão para 
os rabinos entrarem nas prisões milita-
res para dar assistência espiritual aos ju-
deus presos.

A Daia sugeriu que as entidades co-
munitárias – escolas, sinagogas, socie-
dade cemitério, assistência fi lantrópica, 
etc. – continuassem funcionando como 
se nada estivesse acontecendo, ao mes-
mo tempo em que denunciavam os ata-
ques antissemitas contra as organiza-
ções da comunidade e propriedades de 
judeus, como lojas e fábricas, muito co-
muns naqueles anos. Nesse ponto tive-
ram êxito, pois até os partidos políticos 
continuaram funcionando, não impor-
tando se de direita, centro ou esquerda, 
diferentemente do Brasil, por exemplo, 
onde foi proibido.

Mas de modo geral sua postura foi de 
silêncio, aliás, de acordo com a estraté-
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Foram ao menos 
794 os judeus mortos 

UMA DAS DITADURAS MAIS FEROZES 
DA AMÉRICA LATINA ATINGIU 
PROFUNDAMENTE A COMUNIDADE 
JUDAICA ARGENTINA, COMO NOS 
RELATA O LIVRO OS JUDEUS E A
DITADURA: OS DESAPARECIDOS, O
ANTISSEMITISMO E A RESISTÊNCIA, 
DE HERNAN DOBRY (FOTO), QUE 
TAMBÉM ASSINA O TEXTO ABAIXO

A 
ditadura argentina (1976-
1983) foi bem diferente da-
quelas dos outros países 
da região, tanto na duração 

como no nível de violência, de quanti-
dade de vítimas e do impacto que teve 
na comunidade judaica. Além de ter 
sido um dos países com maior número 
de pessoas de origem judaica sequestra-
das e mortas, também foram os judeus 
os que opuseram maior resistência con-
tra o regime em todos os níveis, desde os 
religiosos, na pessoa dos rabinos, até nos 
meios de comunicação, segundo revela o 
livro Os Judeus e a Ditadura: os Desapa-
recidos, o Antissemitismo e a Resistência, 
que este autor acabou de publicar.

A questão dos judeus desaparecidos é 
ainda um tema de intenso debate na Ar-
gentina em razão do alto percentual que 
representaram no total dos sequestrados 
pelos militares durante a última ditadu-
ra no país vizinho e porque, salvo algu-
mas exceções, não eram presos, seques-
trados e mortos em razão da sua condi-
ção religiosa.

No entanto, não existem números 
confi áveis de quantos foram exatamen-
te porque as estatísticas ofi ciais não 

Ditadura argentina.indd   96 21/6/2013   19:45:10



HEBRAICA | JUL | 2013

magazine > ditadura argentina

98

gia da embaixada de Israel que clandestina-
mente resgatava pessoas que corriam o risco 
de desaparecer. Foi dessa forma que pelo me-
nos quatrocentos judeus conseguiram sair do 
país via Montevidéu, Assunção e São Paulo, 
com destino a Tel Aviv.

Além disso, os diplomatas, geralmente do 
serviço consular, eram os únicos estrangeiros 
autorizados a visitar os judeus – todos argen-
tinos – nas prisões quando aproveitavam para 
lhes oferecer ajuda e a possibilidade e sair do 
país. Para isso, deveriam renunciar à cidada-
nia argentina e receber um passaporte israe-
lense. A ditadura estabeleceu esta condição 
para libertá-los de acordo, aliás, com o princí-
pio do direito de opção que havia criado e re-
gulamentado.

Contra a ditadura
Mas a diferença do que ocorreu entre os ju-
deus da Argentina em relação aos de outras di-
taduras da América Latina foi a atuação de al-

guns dos seus membros na decidida resistência ao regi-
me, especialmente os rabinos Marshall Meyer e Rober-
to Graetz (que acabou ofi ciando na Associação Religiosa 
Israelita do Rio de Janeiro – ARI – quando abandonou 
Buenos Aires em 1980), e o jornalista Herman Schiller. 
A tarefa realizada pelos rabinos é muito mais conheci-
da, principalmente Meyer.

No entanto, as ações de Schiller foram esquecidas até 
na própria Argentina e ignorada em todos os livros a res-
peito da imprensa durante a ditadura. Ele fundou e di-
rigiu o semanário judeu Nueva Presencia de 1977 até 
1987, e usou as páginas do jornal para uma luta sem tré-
gua pelos direitos humanos e foi um dos primeiros a pu-
blicar na capa do jornal fotos e notícias das Mães da Pra-
ça de Maio.

Os artigos, reportagens e entrevistas tratavam de te-
mas que ninguém ousava relatar naqueles anos como 
os desaparecidos, o antissemitismo e a fi rme oposição 
à guerra das Malvinas, de tal modo que era mais lido 
por não judeus do que pelos membros da comunidade. 
Por isso, durante a ditadura recebia ameaças por telefo-
ne, as ofi cinas do jornal sofreram dois atentados a bom-
ba, mas a pressão mais forte e insistente partiu dos pró-
prios dirigentes judeus que lhe pediam para moderar a 
linguagem, mas não conseguiram. Desta forma, Nueva 
Presencia continuou sendo publicado até o fi nal do go-
verno militar e o diretor Herman Schiller fundou, em 
1983, com o rabino Meyer o Movimento Judaico pelos 
Direitos Humanos (Mjdh) para combater o antissemitis-
mo e pedir pelos desaparecidos.

Suas maiores vitórias foram a participação no ato 
contra a Lei de Autoamnistía do último ditador, Reynal-
do Bignone (1982-1983), carregando um grande cartaz 
no qual se lia: “Que apareçam com vida, Movimento Ju-
daico pelos Direitos Humanos”, e duas grandes estrelas 
de David nos lados. Em outubro de 1983, Schiller e o ra-
bino Meyer organizaram a própria passeata no Obelisco 
com a presença de mais de dez mil pessoas e que foi a 
primeira manifestação pública da comunidade judaica 
na história do país. A convocação para a passeata irri-
tou os dirigentes comunitários que tentaram sem êxito, 
e por todos os meios, até com anúncios em jornal, de-
sautorizar a convocação e seus autores de modo a con-
vencer as pessoas a não participar. É uma história já es-
quecida e que meu novo livro resgata do olvido.

Hernan Dobry é jornalista argentino e pesquisa-
dor da participação dos judeus na história recen-
te do seu país. Escreveu um livro sobre os judeus 
na Guerra das Malvinas, a respeito do qual a revis-
ta Hebraica publicou uma entrevista em maio de 
2012, sob o título “Malvinas – capelães judeus con-
tra o antissemitismo”
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FALTA ESCREVER UM BOM LIVRO A RESPEITO DOS JUDEUS 
MORTOS NO BRASIL; O QUE EXISTE CONTÉM ERROS FACTUAIS
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