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CORRIDA SEM FRONTEIR AS

EM JERUSALÉM, 
REGIÃO QUE ABRIGA 
OS SEGUIDORES DAS 
TRÊS PRINCIPAIS 
RELIGIÕES DO MUNDO  
E PALCO DE CONFLITOS 
SECULARES, 
UM GRUPO DE 
CORREDORES JUDEUS, 
MUÇULMANOS 
E CRISTÃOS FAZ 
DO ESPORTE UMA 
FERRAMENTA DE UNIÃO

POR GABRIELA INGRID FOTOS DE ALEX BATISTA
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disse Nir Barkat, prefeito da cida-
de, sobre a prova. Naquele dia, os 
corredores eram o destaque naque-
las construções de 3000 a.C. Ali a 
ideologia ficava em segundo plano. 
Eram todos corredores.  

Entre os milhares de atletas, fi-
cava difícil reparar naquele grupo 
de jovens correndo juntos, quan-
do, na verdade, ele merecia um 
neon luminoso. Eram os meninos 
e as meninas do grupo Runners 
Without Borders, os Corredores 
Sem Fronteiras, em tradução livre. 
Árabes e israelenses correndo por 
uma causa simples: a união. Entre 
eles, era possível ouvir três línguas 
diferentes: a inglesa, a hebraica e 

O S PA R T I C I PA N T E S 
DA PROVA D E 1 0 K M  
DA M A R ATO N A 
D E J E R U SA L É M 
T I N H A M ACA BA D O 
D E L A RG A R 
N AQ U E L A F R I A 
M A N H Ã D E  
S E XTA-F E I R A,  
D I A 1 8  D E M A RÇO. 
U M A G A ROTA 
O B S E RVAVA O S 
CO R R E D O R E S.  
E L A E S TAVA  
CO M U M A RO U PA 
A PRO PR I A DA 
PA R A O E V E N TO: 
CA LÇA L E G G I N G, 
M O L E TO M E T Ê N I S. 
A  T I R ACO LO, 
E M V E Z D E U M A 
M O C H I L A,  U M F U Z I L 
A R-1 5  N O O M B RO. 
A C E N A Q U E PA R A 
N Ó S É  C H O CA N T E 
A L I  C H E G A A S E R 
CO M U M. 

Por volta de 260 mil israelenses 
têm direito ao porte de arma, cerca 
de 3,5% da população. Além disso, 
o alistamento militar é obrigató-
rio aos 18 anos tanto para homens 
como para mulheres.

O armamento pesado se deve ao 
conflito com os vizinhos árabes. O 
confronto é um dos mais antigos 
da história [saiba mais no quadro 
Séculos de conflitos] e, mesmo com 
alguns avanços, a paz entre os po-
vos parece ser uma utopia. Em meio 
ao clima de intolerância, um esporte 
floresce como uma espécie de ban-
deira branca. Como basta um par de 
tênis e força de vontade, a corrida 
surge como uma alternativa para 

unir os povos em um território em 
guerra. A maior prova disso é a Ma-
ratona de Jerusalém, uma das cin-
co que acontecem no país. Em 2016, 
completou seis edições e contou 
com 25 mil participantes. Além dos 
42 km, o evento possui as distâncias 
de 21 km, 10 km e 5 km. Havia todos 
os tipos de corredores – de diferen-
tes níveis de condicionamento e as 
mais variadas etnias. 

Árabes e israelenses se mistura-
vam naquela massa animada e veloz. 
Pontinhos coloridos se locomoviam 
pelas ruínas homéricas e históricas 
de Jerusalém. "É um evento especial 
e espiritual. Reis já caminharam por 
essas terras. É uma situação única", 

a árabe. Mas, na verdade, nem era 
preciso dizer nada. A imagem fa-
lava por si.

PISTA DEMOCRÁTICA
“Parte das pessoas precisa deses-
peradamente dessa comunicação 
entre os judeus e os árabes”, disse 
Israel Haas, 36, um dos criadores 
do Runners Without Borders. “E eu 
estava entre eles. Então decidi que 
usaria a corrida como instrumento 
para fazer essa conexão.” O mar-
queteiro e relações públicas já tinha 
a ideia de fazer um grupo de corrida 
por hobby, mas foi depois que se en-
controu com Shoshana Ben-David, 
19, que percebeu que poderia usar o 

esporte para unir pessoas separadas 
por conflitos históricos. 

No fim de 2014, Shoshana notou 
um ódio crescente na cidade onde 
morava, Jerusalém. Isso porque 
o Estado de Israel havia começa-
do uma nova operação na Faixa de 
Gaza, um dos territórios palestinos 
(o outro é a Cisjordânia, incluindo 
Jerusalém Oriental – veja mapa na 
próxima pág.). “O racismo era cada 

1. Judeus andam pela  
Cidade Velha, em Jerusalém, 
construída originalmente  
pelo rei David em 1004 a.C. 
2. O Muro das Lamentações 
à frente, o lugar mais sagrado 
no mundo para os judeus, e o 
Domo da Rocha atrás, o terceiro 
santuário mais sagrado do Islã. 
3. Soldados israelenses rezam em 
frente ao Muro das Lamentações.
4. Participantes da Maratona de 
Jerusalém de 2016 passam pela 
Torre de David. Suas muralhas  
de quase 500 anos são parte  
da cidadela turca. Ela também 
abriga um museu que conta  
a história de Jerusalém.

vez mais visível”, lembra. Mas, além 
de estimular a coexistência em Je-
rusalém, Shoshana queria empode-
rar as mulheres ao seu redor. “Eu 
queria encorajá-las a serem mais 
ativas e dominantes no esporte.” 
A estudante, então com 18 anos, 
reuniu jovens árabes e israelenses 
de sua escola para correrem jun-
tas. Meses depois, ela encontraria 
Haas, que teve a ideia de também 
reunir garotos para começarem 
a correr. Dali nasceria o Runners 
Without Borders, que deu seus pri-
meiros passos como ONG em 2015.

Mas por que usar a corrida como 
método de união e não qualquer ou-
tro esporte em grupo? “A corrida não 

1 4

2

3



MAIO 2016  RUNNER’S WORLD BRASIL  7978  RUNNER’S WORLD BRASIL  MAIO 2016 

A região da Palestina, entre o 
rio Jordão e o Mar Mediter-
râneo, considerada sagrada 
para muçulmanos, judeus e 
católicos, era ocupada, princi-
palmente, por muçulmanos e 
outras comunidades árabes. A 
ocupação da área pelos judeus 
foi feita de forma gradual, a 
partir do primeiro encontro 
sionista (movimento internacio-
nal judeu), em 1897. Nele ficou 
definido que os judeus retorna-
riam à região da "Terra Santa", 
em Jerusalém – de onde foram 
expulsos pelos romanos no 
século 3 d.C. Mas isso come-
çou a gerar resistência entre as 
comunidades locais.

Após a Segunda Guerra Mun-
dial e depois do Holocausto, a 

pressão pelo estabelecimento 
de um Estado judaico aumen-
tou. Israel foi fundado em 14 de 
maio de 1948. Após a criação do 
Estado, os exércitos do Egito, 
Jordânia, Síria e Iraque o ataca-
ram, mas foram derrotados. Na 
Guerra dos Seis Dias, em 1967, a 
vitória de Israel mudaria o mapa 
da região (veja ao lado).

Em 1979, o Egito se tornou o 
primeiro país árabe a chegar à 
paz com Israel, que desocupou 
a Península do Sinai. A Jordânia 
chegaria a um acordo em 1994. 
A Faixa de Gaza, devolvida 
gradualmente aos palestinos a 
partir de 1994, seria cenário de 
novos conflitos armados entre 
israelenses e palestinos em 
2008, 2009, 2012 e 2014.

 SÉCULOS DE CONFLITOS  
SA I BA  M A I S  S O B R E  A  C R I S E  Á R A B E- PA L E S T I N A

1946 

Palestina

LEGENDA:

Israel

1949-1967 2005

é como o basquete ou o futebol, que 
precisam de habilidades e técnicas 
complicadas”, diz Haas. “Qualquer 
um pode correr. É uma pista igual 
para todo mundo. Não existem cas-
tas, é algo democrático.” 

PRIMEIRA MISSÃO
Atualmente são quatro grupos com-
postos por jovens e adultos, homens 
e mulheres. Entre eles há muçulma-
nos, judeus e cristãos. O grupo das 
meninas tem 13 pessoas (entre 14 e 
19 anos), mas fica maior a cada se-
mana. No de meninos são 17 pessoas 
(de 14 a 19 anos). O das mulheres tem 
20 (que vão de 27 a 45 anos) e o de 
homens, 16 (que vão dos 25 aos 55 
anos). A dificuldade de comunicação 
é o de menos. Apesar de Haas falar 
inglês, hebraico e árabe, os grupos 
preferem que ele traduza o mínimo 
possível durante os treinos. “Eles 
querem tentar entender um ao outro 
sem nenhuma ajuda”, conta. 

Para conquistar os participantes 
do grupo, Haas e Shoshana foram 
de escola em escola para conversar 
com os alunos. Tiveram, sim, al-

guns problemas durante o “recru-
tamento”. “No começo, procurando 
por conexões dentro da cidade, eu 
fui até um lugar ‘hardcore’, em 
um bairro marcado por diversos 
conflitos. Acabei sendo enxotado”, 
lembra Haas. “Então eu fui para um 
campo de refugiados palestinos. 
Percebi que as crianças precisavam 
daquela atividade, não sei nem ex-
plicar o que eu senti. Elas tinham 
necessidade de fugir daquilo nem 
que por um breve momento.”

Hoje eles chegam aos interessa-
dos pelo grupo por meio do Face-
book. O método de ir até as escolas 
só prevalece em Jerusalém Oriental 

– parte árabe da cidade. “A questão 
mais difícil é recrutar novas mu-
lheres árabes acima de 25 anos. Em 
todos os outros grupos, a porcenta-
gem de árabes é maior que a de ju-
deus (no grupo de homens, 60% são 
árabes), menos no grupo das mulhe-
res”, diz Haas. “O preconceito que 
recai sobre as mulheres árabes cor-
redoras que moram em Jerusalém 
Oriental, que treinam com judeus 
e que chegam em casa suadas é ab-
surdamente grande”, explica ele. “É 
como se estivéssemos passando um 
pouco dos limites para a sociedade 
daqui. Mas elas estão chegando lá, 
mesmo que de forma mais lenta.”

O machismo, inclusive, é um dos 
motivos que atraem as mulheres ao 
grupo. Enquanto os homens bus-
cam uma ponte com um mundo di-
ferente para conectar-se ou fazer 
novas amizades, as mulheres estão 
à procura de suporte. “O grupo fe-
minino é quase uma comunidade. 
Umas dão o empoderamento e o 
suporte de que as outras precisam. 
Ensinam que as mulheres também 
podem fazer o que os homens fa-
zem, que elas também têm um lu-
gar no esporte”, conta Shoshana.

“E eu posso te dizer que a pri-
meira vez que nós vimos uma 
relação que foi além do grupo de 
corrida foi entre as meninas”, diz 
Haas. “Elas marcam encontros 
fora do grupo. E isso é fantástico 
para a gente. Ver as meninas do les-
te e do oeste saindo juntas foi como 
uma missão cumprida para nós.”

MEDO DE CORRER  
NAS RUAS
O grupo costumava treinar a céu 
aberto, em um parque perto do cen-
tro de Jerusalém, mas a Terceira 
Intifada (levantes organizados por 
palestinos contra a ocupação de 

"QUALQUER UM PODE 
CORRER. É UMA PISTA 
IGUAL PARA TODO 
MUNDO. NÃO EXISTEM 
CASTAS, É ALGO 
DEMOCRÁTICO."

1. Da direita para a 
esquerda, Shoshana  
Ben-David é a segunda 
garota. As outras meninas 
fazem parte da ONG 
Corredores Sem Fronteiras.
2. Os meninos do grupo 
correm os 5 km da 
Maratona de Jerusalém.
3. Israel Haas, ao centro,  
se reúne com os corredores 
da ONG após a prova.
4. Judeus observam os 
corredores da maratona.
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O israelense Itsik Karasik, 18 
anos, nasceu em Jerusalém e 
mora em Adam, uma cidade 
próxima. Ele é judeu, mas se 
considera ateu, e conheceu 
a Runners Without Borders 
(Corredores Sem Fronteiras) 
por meio de um jornal, em 2015. 
“A situação em Israel não é tão 
simples, e qualquer cooperação 
entre árabes e israelenses pare-
ce impossível. Iniciativas como 
a do grupo de corrida nos re-
lembra que é possível conviver, 
mesmo que nossa ideologia seja 
diferente.” Ele não corria nada 
quando encontrou o grupo. 
Hoje costuma fazer 10 km, mas 
preferiu a distância de 5 km  
na Maratona de Jerusalém. 
Além disso, fez diversos amigos 
árabes. O estudante de biolo-
gia, que sonha em ser veteriná-
rio, acredita que é importante 
entender que os garotos árabes 
não têm as mesmas oportunida-
des que os judeus, muito menos 
de fazer as mesmas atividades. 
“Espero que nosso time cresça 
e que outros grupos como esse 
apareçam na cidade.”

  BELA LIÇÃO 

universidade. Os treinos agora são 
feitos em um lugar fechado.

Segundo os organizadores, os 
encontros dos grupos são divididos 
em três fases. A primeira é a corrida 
em si. São quatro treinadores para 
cada grupo, que dão os treinos con-
forme os objetivos de cada corredor. 
Até o momento, ninguém faz provas 
maiores que 10 km. A segunda parte 
são os exercícios de força e técnica. 
A terceira é a conversação. Eles es-
timulam o diálogo simples para os 
participantes se conhecerem. “Nós 

O que você imagina quando 
pensa em corredores do Oriente 
Médio? Que equipamentos eles 
usam durante os treinos? Se você 
acha que os hábitos de corrida são 
incrivelmente diferentes dos nos-
sos, passou longe. Confira alguns 
costumes dos nossos parceiros do 
Oriente, mais especificamente dos 
Corredores Sem Fronteiras.
 
PARA HIDRATAR: Água
PARA VESTIR: Camisetas dri-fit*
PARA CALÇAR: Tênis da Saucony
PARA SE PROGRAMAR: 
Aplicativos de corrida
PARA OUVIR: Nâo gostam de 
ouvir música durantes os treinos 
DISTÂNCIA: 10 km. A distância 
também é a preferida em 
Jerusalém e Tel Aviv.
 
* As mulheres muçulmanas usam as 
mesmas roupas para correr que as judias 
e as cristãs. Muitas vezes, peças até mais 
modernas e tecnológicas.

estamos lidando com diferentes ní-
veis de educação. Aqui você tem es-
colas privadas norte-americanas, da 
Jordânia, francesas e ainda temos as 
escolas públicas de Jerusalém, que 
têm um nível baixo de hebraico e 
inglês. Não queremos que ninguém 
fique para trás”, explica Haas. 

Mas o papo sobre política aca-
ba aparecendo de vez em quando. 
“Eles são muito maduros. E um 
nível mínimo de inglês pode faci-
litar discussões assim”, diz Haas. 
Segundo ele, as aulas de história 

  NÃO TÃO  
  DIFERENTE ASSIM 

das escolas de lá, por exemplo, não 
mencionam a criação de Israel. 
As crianças só aprendem o que 
aconteceu depois de 1948, e mes-
mo assim os professores não dão 
toda a informação necessária so-
bre o período. “Em nosso sistema 
escolar, focamos muito em certas 
coisas. Quando o assunto é Segun-
da Guerra Mundial, por exemplo, 
só falamos do Holocausto. Muitas 
crianças daqui acham que essa 
guerra foi apenas sobre isso. Então, 
jovens que tiveram uma educação 

"QUANDO 
JUNTAMOS  
OS DOIS POVOS 
NA CORRIDA, 
PERCEBEMOS 
QUE PODEMOS 
VIVER JUNTOS  
E EM PAZ."

CO M O  O  CO R R E D O R E S  S E M 

F R O N T E I R AS  M U D O U  A  V I DA  

D E  U M  J OV E M  J U D E U

territórios por parte dos israelen-
ses), em 2014, deixou os jovens com 
medo. Segundo Haas, nesse ano 
era comum ouvir nas ruas “morte 
aos árabes”. “Meus alunos árabes 
têm medo da polícia, dos guardas, 
de tudo. Isso porque, se eles fossem 
para o leste e falassem árabe, seriam 
revistados toda hora”, explica Haas. 
“Quando nós corríamos no parque e 
falávamos árabe, algumas pessoas 
ficavam olhando. Não era toda hora, 
mas acontecia.” O grupo então mi-
grou o local para o estádio de uma 

1. Corredores judeus acenam durante 
a Maratona de Jerusalém.
2. Muçulmanos, judeus e cristãos 
circulam pelo Mahane Yehuda 
Market, um mercado repleto de 
cores e sabores de Jerusalém.
3. Ruínas da Cidade Velha à frente e 
o Monte das Oliveiras atrás. O local 
é sagrado para judeus, muçulmanos 
e cristãos. Segundo a Bíblia, por 
exemplo, ali Jesus teria transmitido 
alguns de seus ensinamentos.

3

21
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  UMA PROVA EM NÚMEROS 

não muito boa não conseguem de-
bater sobre esses assuntos.”

UNIDOS PELA PAZ
“Os árabes e os judeus não se conec-
tam. A exceção é quando um judeu 
compra um café de um árabe, já que 
estes geralmente trabalham no co-
mércio ou recolhem as garrafas aqui 
na maratona.” Haas dizia isso en-
quanto um árabe passava recolhen-
do as garrafinhas d’água dos lixões 
da prova. Em Israel, na maioria das 
vezes, os árabes têm menos acesso 
à educação. “Os judeus têm muito 
mais chance de estar em um grupo 
de corrida, aprender a treinar e ir 
para fora no fim do ano. Mas os ára-
bes não. Eles só têm a oportunidade 
de jogar no time local de futebol ou, 
quando se trata das meninas, nem 
isso”, diz o gerente da ONG. 

Segundo Shoshana, a meta do gru-
po, agora, além de ganhar cada vez 
mais membros, é se expandir para 
além de Jerusalém. “Neste ano, co-
meçamos novos grupos em Haifa, 
no norte de Israel, e em Tel-Aviv. O 
intuito é fazer uma integração cada 
vez maior”, contou ela. Shoshana, 
aliás, mora na parte oeste da cidade 
e sempre teve dificuldade de intera-
gir com os árabes do leste. “Quando 
nos juntamos na corrida, percebe-
mos que temos muito em comum e 
que podemos viver juntos e em paz.”

O grupo sobrevive hoje por meio 
de doações. Eles fazem campanhas 
de crowdfunding (financiamento 
coletivo pela internet) e desejam ser 
uma organização autossustentável. 
“A cidade de Jerusalém não nos aju-
dou em nada. O prefeito pode falar 
no discurso da Maratona que a polí-
tica caminha para esse lado, mas nós 
sabemos que não. É bom para a ima-
gem dele falar isso”, afirma Haas. 

Até o momento, o grupo já viajou 
duas vezes para duas grandes mara-
tonas (Milão e Berlim), a convite dos 

N E S T E  A N O,  A  M A R ATO N A  D E  J E R U SA L É M  C H E G O U  À  S UA  

6ª  E D I ÇÃO.  CO N F I R A  A LG U N S  D E S TAQ U E S  D O  E V E N TO :

25 mil
participantes

65
países presentes

2h16min33
foi o tempo do vencedor 

masculino dos 42 km,  
o queniano Kipkogey Shadrack. 

O recorde da prova é de 
2h16min09, estabelecido  
em 2014 pelo queniano  
Ronald Kimeli Kurgat

2h38min30
é o novo recorde feminino da 
prova, estabelecido este ano, 

pela queniana Joan Kigen

organizadores, e participou duas 
vezes da Maratona de Jerusalém. 
Eles também promoveram duas 
corridas chamadas Jerusalamis Run 
Together. Na primeira, em junho de 
2015, eles reuniram cem corredores, 
e na última, em novembro de 2015, 
80. Na Maratona de Jerusalém deste 
ano, os Corredores Sem Fronteiras 
foram representados por 40 atletas, 
divididos entre as provas de 5 km e 
10 km (da qual Haas participou).

“Aos poucos estamos fazendo isso 
acontecer. Por meio desses jovens e 
do esporte, ajudaremos a criar uma 
nova geração, aberta ao diálogo. Não 
importa quem você é, de onde veio, 
qual sua religião ou etnia. Aqui nós 
usamos a corrida para formarmos 
uma base para o diálogo e para 
a amizade”, afirma Shoshana.  

1. O vencedor da Maratona de 
Jerusalém, Kipkogey Shadrack 
(2h16min33), de amarelo, e o 2o lugar, 
Ronald Kimeli Kurgat (2h16min35), 
de verde, deitam-se no chão após 
completarem a prova. O prefeito,  
Nir Barkat, aguarda-os de pé. 
2 e 3. Muçulmanos, judeus e cristãos 
correm juntos a Maratona. 
4. Participantes da prova passam  
em frente à Torre de David.
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