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contrariaria a própria doutrina das Leis de Noé. A razão, aliás, para que o 
arcabouço dessas leis fosse tão “magro” (seis proibições muito simples 
mais a prescrição do estabelecimento de tribunais locais) é a de que, em 
seus marcos, o conceito de autoridade religiosa deixava de pertencer a 
alguma base institucionalizada e passava a ser posto nas mãos dos 
indivíduos. Por esta razão, ninguém, nem mesmo um rabino, poderia 
prescrever normas de conduta a, ou ter qualquer autoridade religiosa sobre, 
um Ger Toshav. 

Nota-se que este argumento envolve uma espinhosa discussão sobre 
as relações entre o judaísmo e o cristianismo. Entretanto, penso que a 
sociologia da religião dificilmente poderia se furtar a discussões de tal 
natureza, por mais espinhosas que se mostrem. 
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Professor do Departamento de Sociologia e Antropologia 
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Da sinagoga ao parlamento: do santuário à nação. A 
historiografia judaica moderna em questão 

André Luis Prudêncio Sena 

A Diáspora judaica, iniciada no ano 70 da Era Comum, reflete-se 
também em uma determinada perspectiva do povo judeu sobre sua própria 
história. O próprio termo “diáspora” tem na língua hebraica, galut, uma 
denotação que se volta para o forçado abandono da origem, significando 
naquela língua literalmente exílio. Os aproximados dois mil anos de Galut 
foram também anos de um certo exílio na elaboração de um discurso 
histórico judaico autorreferente. 

Se é possível portanto, como deseja Charles-Olivier Carbonell, em 
sua obra Historiografia, falar em uma historiografia antiga, ou ainda em 
uma historiografia medieval europeia, seria árduo legitimar tal termo a 
partir de uma perspectiva judaica que antecedesse fins do século XVIII, e 
mais precisamente os anos vinte do século XIX. Portanto, eis aí o marco do 
início da moderna história judaica, e ipso facto de sua historiografia, sendo 
possível, se insistirmos em delimitar algum elemento historiográfico que 
lhe seja antecedente, remontarmos apenas a Flávio Josefo, historiador judeu 
do século I, e autor da importante obra História dos Hebreus, superada 
apenas pelos modernos historiadores judeus da romântica Alemanha 
oitocentista. 

Porém caberia talvez uma reflexão acerca dessa frustrante 
impossibilidade. Se compreendemos a historiografia como uma história 
do/sobre o discurso, como um texto do/sobre o texto,1 compreendemos 
ainda a sua crescente importância nos estudos históricos, apontando da 
mesma forma para os finais do século das Luzes, e início do período 
sonhador pelo qual consagrou-se a História como disciplina autônoma nos 
oitocentos. 

                                                 
1 “What is historiography? Nothing else than the history of the discourse – a written 
discourse, with claims to be truth – that people have built about the past; about their own 
past. For historiography is the best testimony, which we can have about lost cultures, and 
about our own culture (...) a society can never better reveal itself than when it projects 
behind it its own image.” 
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Desnecessário afirmar portanto o divisor de águas que representou o 
século XIX, ao promover o divórcio entre história e literatura 
(rearticulados, mas jamais reconciliados, em período brevemente posterior), 
elevando a reflexão histórica, portanto a própria história, à categoria de 
História, saber com método próprio, dando-lhe por fim identidade. Esse 
fenômeno, capitaneado pelo pioneirismo de Leopold Von Ranke (1795-
1886), historiador alemão e responsável pela elaboração de uma 
metodologia crítica no processo de construção do conhecimento histórico 
moderno, é acompanhado de perto por uma intelectualidade judaica ciosa 
de si mesma e ao mesmo tempo mergulhada nas raízes do Iluminismo, no 
Aufklärung que teve no filósofo judeu Moisés Mendelson (1729-1788) sua 
principal expressão, gerando dentro do mundo judaico europeu, na segunda 
metade do século das Luzes, o movimento da Haskalá, ou iluminismo 
judaico. 

Ranke é, muitas vezes, associado – e até mesmo metaforicamente 
confundido – à palavra documento, já que propõe a necessária recorrência 
ao mesmo, numa operação de reconstrução do passado wie es eigentlich 
gewesen ist, exatamente tal como ocorrera. Porém, seria reducionismo 
escravizar a reputação do legado rankiano a uma mera filatelia documental. 
A direção para qual aponta o dedo de Ranke é que se constitui na inovação 
que acabou por gerar, em plena “Era das Revoluções” um movimento 
intelectual que revigorou o coração, a própria episteme da história: a busca 
das fontes. 

O que se conhece hoje em dia como a História Judaica Moderna não 
poderia estar dissociado deste processo, pelo qual passaram os estudos 
históricos no século XIX. Ainda que ancorados na Haskalá (os primeiros 
historiadores judeus eram, senão direta, indiretamente maskilim2) ou como 
no caso de alguns historiadores, seduzidos, por um lado pelo movimento 
religioso reformista, como foi a situação de HeinrichGrätz (1817-1891), 
e/ou atenciosos ao paradigma rankiano como no caso de Isaac Marcus Jost 
(1790-1860), estes homens fazem parte de um grupo que já propõe a 
superação da própria perspectiva histórica tradicional da Haskalá, por 
demais épica e filosófica, apontando para o cientificismo triunfante no 
século XIX, e criando no meio intelectual judaico europeu o imperativo 

                                                 
2 Participante do movimento da Haskalá. 
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categórico da ciência como referencial central nos estudos, nas análises e 
nas elaborações históricas. 

É nesse âmbito que surgirá o movimento, relativamente crítico da 
Haskalá tradicional, chamado comumente de Wissenschaft, com a revista 
científica Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums, nos anos 20 do 
século XIX, periódico ancorado institucionalmente na Sociedade para a 
Cultura e Ciência do Judaísmo, fundada em 1819. Nesta revista, Immanuel 
Wolf publicará o artigo “Do conceito da Ciência do Judaísmo” com 
verdadeiro conteúdo programático, onde seus três célebres pontos básicos 
serão afirmados, sejam eles: a importância do estudo de textos de história e 
filosofia judaicos; a formação de um genuíno espírito crítico; a elaboração 
de uma “atitude científica” que deverá necessariamente guiar qualquer 
pesquisa acerca do passado. 

Uma das primeiras expressões desse movimento na historiografia 
judaica moderna foi o húngaro Salomão Löwinsohn (1789-1821) primeiro 
intelectual judeu (antecedido apenas por Josefo) a tentar escrever uma 
história geral dos judeus, com seu Vorlösungen über die neurere geschichte 
der Juden, publicado em Viena, no ano de 1820. 

Entretanto, a obra de Löwinsohn (típico maskilim) filia-se ainda ao 
gênero literário da crônica, carecendo do espírito científico preconizado 
pelos adeptos da Wissenschaft, de onde despontará naquele mesmo ano o 
historiador Isaac Marcus Jost, com a obra Geschichte der Israeliten seit der 
Zeit der Maccabeer bis auf unsere Tage, composta quatro anos antes da 
primeira grande obra de Ranke, Geschichte der romanischen und 
germanischen Völker von 1494 bis 1514. Tal obra é considerada por 
aqueles que se dedicam ao estudo da historiografia judaica, pioneira pela 
abordagem crítica de suas fontes, carecendo somente da poética narrativa e 
da contemplação dos elementos culturais e comportamentais, dos pequenos 
detalhes, sugeridos metodologicamente por patriarcas dos estudos históricos 
tais como Leopold Von Ranke, Adolphe Taine (1828-1893) ou Ernst Renan 
(1823-1892). 

Tal empreitada seria finalmente alcançada por aquele que se poderia, 
sem cuidados, considerar o pai da historiografia moderna judaica, Heinrich 
Gruta, o mais importante historiador da Wissenschaft. Entre os anos de 
1853 e 1876 Grätz escreverá a monumental obra de onze volumes 
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Gechichte der Juden von der älten Zeiten bis zur Gegenwart, onde não só a 
qualidade da escrita, bem como uma concepção histórica determinada, 
poder-se-ão verificar. 

Grätz será reputado por haver conseguido articular em seu texto a 
legitimadora cientificidade, já que recorre a fontes documentais primorosas 
em vários idiomas, a poesia da narrativa e o requinte de uma história que 
cuida de aproximar o autor de seu objeto, descrevendo, ao recorrer ao 
mesmo tempo às fontes e à criação narrativa, a luta do povo judeu por sua 
sobrevivência ao longo dos séculos, a singularidade da cultura judaica (fator 
que marca tematicamente o próprio nascedouro da historiografia judaica 
moderna, num contexto histórico em que seus autores testemunham o 
cosmopolitismo “emancipador-assimilador” de seu tempo) e os alcances do 
que se poderia chamar de civilização judaica na Europa. O autor redigirá 
ainda, em 1846, um importante manifesto histórico intitulado Kostruktion 
der jüdischen Geschichte, onde aponta para a concretude de uma 
comunidade judaica (Volksgemeinschaft), criticando a noção tradicional, 
onde os judeus são vistos apenas como um corpo religioso 
(Religionsgemeischaft). A historiografia judaica moderna começa então, 
com Grätz, a iniciar um processo que somente será concluído na virada do 
século XIX para o XX, quando o nacionalismo judaico (do qual o sionismo 
será a corrente vencedora) estiver já em franca consolidação: a elaboração 
de uma historiografia que se voltasse de forma crescente para a escrita da 
história dos judeus enquanto povo, comunidade imaginada, nos dizeres de 
Benedict Andersen, nação. Portanto, como portadora (enquanto 
historiografia mesmo) de identidade cultural, histórica, nacional, antes 
mesmo da concretização de um ideal nacional, de um Estado-Nação. 

É portanto inegável o papel que desempenhou o nacionalismo na 
historiografia judaica moderna e contemporânea, da qual Heinrich Grätz foi 
uma expressão original. A Europa da Primavera dos Povos de 1848 
respondia em tom nacional a duas forças históricas ‘totalizantes’ 
específicas; a primeira, tendo lhe antecedido, qual seja o Iluminismo do 
século XVIII, universal e essencialista por excelência. A segunda, que lhe 
fora contemporânea, o internacionalismo proletário/socialista do mesmo 
século XIX, tempo de formação de uma consciência da classe operária, 
consagrado nos socialismos utópico e científico, e narrada no manifesto 
comunista de Karl Marx, do mesmo ano. 
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Ambos os fenômenos exerceram sobre o povo judeu na Europa 
considerável influência. Alguns dos ideais universalistas do Iluminismo, 
materializados na Revolução Francesa, proporcionaram uma emancipação 
jurídica do judeu enquanto indivíduo em algumas sociedades europeias, e 
em diferentes momentos. A organização do operariado, por sua vez, seduz 
as massas operárias e servis judaicas na elaboração de uma consciência 
operária singular, expressa majoritariamente (mas não somente) no Bund, a 
liga operária judaica, que atuou em boa parte da Europa, especialmente no 
leste europeu entre os anos de 1890 e 1930, cuja denominação oficial é 
Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland. De inspiração 
socialista, o Bund acabou desdobrando-se em mais do que um simples 
“sindicato geral judaico”, inscrevendo-se na verdade em um conjunto mais 
amplo, uma comunidade de valores políticos, culturais e linguísticos, que 
impulsionaram a cultura Édiche, específica dos judeus da Europa Central, 
mas que acabou por projetar-se por boa parte do continente europeu. A 
Yidishkeit , antecâmara imediata da tragédia que atingiria o povo judeu na 
primeira metade do século XX, consistiu em um fenômeno cultural de 
singularidade identitária, de natureza não necessariamente nacional, mas 
definitivamente autônoma e peculiar. De seu núcleo surgirão as principais 
vertentes do nacionalismo judaico, nos quais nutrir-se-ão a historiografia 
judaica moderna, em um período mais avançado. 

Duas correntes fundamentais caracterizaram o nacionalismo judaico, 
sendo possível denominá-las, respectivamente, autonomista e territorialista. 
A primeira, resultante do imediato pós-Haskalá, portanto da elite intelectual 
judaica originada na primeira metade do século XIX, foi durante muito 
tempo a que mais fascínio exerceu sobre os historiadores judeus modernos 
e, por consequência, a que atravessou boa parte de moderna historiografia 
judaica. A corrente autonomista apostava efetivamente na singularidade 
cultural do povo judeu como fator determinante de sua identidade nacional, 
podendo em grande medida prescindir de um território específico ou até 
mesmo da busca objetiva pela terra ancestral do povo judeu. Ainda que 
Heinrich Grätz – pai da historiografia judaica moderna – acreditasse que o 
mundo judaico fosse formado por dois aspectos, o espírito, que seria a 
Torá,3 e o corpo, isto é, Eretz Israel,4 não seria propriamente ao 

                                                 
3 Correspondente à parte do que se conhece comumente como Velho Testamento. A Torá 
consiste na verdade, no Petateuco, ou os cinco primeiros Livros da Bíblia. 
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renascimento do Israel territorial a que o historiador se referia, mas a uma 
terra de Israel metaforizada no imaginário nacional judaico, do qual a Torá, 
assim criam muitos de seus colegas, seria uma literária e fundamental 
ilustração. Grätz, como muitos autonomistas de sua geração, acreditava na 
singularidade da identidade judaica como a maior e possivelmente única 
arma eficaz contra a assimilação,5 portanto cria também que fortalecer essa 
identidade era a primordial tarefa da historiografia judaica moderna. Sapere 
Aude!, nos dizeres do filósofo Immanuel Kant, consistia portanto na chave 
para a autonomia da identidade judaica, ainda que uma certa concentração 
territorial fosse também bem-vinda, o que não vislumbrava em absoluto a 
criação de um Estado-Nação. 

A maior expressão autonomista na historiografia judaica porém não 
seria Grätz, mas o extraordinário historiador russo Simon Dubnov (1860-
1941). Dubnov preconizava uma via dupla concernente à questão 
autonomista. Os valores iluministas que propiciaram a emancipação 
individual judaica deveriam ser acompanhados pelo reconhecimento dos 
Estados-Nação onde viviam grandes massas judaicas (como a Rússia 
czarista, por exemplo) da especificidade comunitária dos judeus, com pleno 
reconhecimento de suas particularidades culturais, identitárias, linguisticas 
e religiosas. Uma emancipação enquanto indivíduo e uma relativa 
autonomia enquanto comunidade, a partir do conceito de minoria nacional. 
Tais seriam os principais pressupostos de Simon Dubnov e da historiografia 
por ele inspirada. Importantes organizações comunitárias como o Bund, por 
exemplo, eram vivamente partidárias dessas ideias. 

Os princípios autonomistas podem ter gerado, na verdade, o primeiro 
desdobramento conceitual na historiografia judaica moderna, no sentido em 
que tal historiografia, originariamente ancorada em uma produção histórica 
voltada para a reconstrução do passado judaico, ilustrado na própria ideia 
de uma ciência do judaísmo, como foi o caso da Wissenschaft, começa 
agora a elaborar questões mais voltadas para uma abordagem sócio-
histórica, ou seja, deslocando-se de uma perspectiva científica voltada para 

                                                                                                                 
4 Termo que denota a Terra de Israel, no sentido correspondente ao território ancestral do 
povo judeu. 
5 O termo assimilação em se tratando da historiografia judaica denota o processo de perda 
dos valores e da identidade cultural judaica pelo indivíduo, através de seu mergulho absoluto 
no mundo não judaico. 
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o judaísmo ou ao mundo judaico na direção de uma história-ciência do 
povo judeu. 

A ênfase desta historiografia, de inspiração socialista, é claramente 
colocada em aspectos econômicos e sociais, exercendo um importante papel 
na historicidade das estruturas comunitárias e religiosas bem como na 
construção de uma história dos excluídos, das massas judaicas esquecidas 
pela história dos grandes nomes ou das grandes ideias. Simon Dubnov 
criticava duramente algumas posições da Wissenschaft, acreditando que 
este movimento logrou obter apenas uma radiografia intelectual do 
Judaísmo. Pretendia, a partir desta crítica à historiografia gerada por seus 
predecessores, escrever uma “história geral da Diáspora judaica”. Publicou, 
consequentemente uma das primeiras obras deste gênero que o consagraria: 
a História dos Judeus da Rússia e Polônia (1916-1920), publicando ainda 
uma História Universal do Povo Judeu, em dez volumes, escritos 
primeiramente em alemão e traduzidos para o russo e hebraico, e 
finalmente, após sua morte, para o fidiche. 

A segunda corrente do nacionalismo judaico, a modalidade 
territorialista, obtém menos sucesso num primeiro momento, graças à 
enorme força intelectual e política dos historiadores judeus mais ligados ao 
autonomismo e ao Bund. Contudo, o recrudescimento do antissemitismo 
(sobretudo com os Pogroms), bem como a posterior tragédia da Shoah 
convenceram definitivamente a maioria dos historiadores a incluir a questão 
objetiva da construção de um Estado-Nação em seus trabalhos. Do interior 
da perspectiva territorialista sairia a corrente que mais influenciaria a 
historiografia judaica moderna tardia e posteriormente a historiografia 
contemporânea judaica e israelense no início, e durante boa parte do século 
XX: o sionismo, vertente nacional vencedora, sobretudo porque apontava 
para um lar ancestral definido, a Palestina. O nacionalismo sionista é na 
verdade o grande responsável pelo ímpeto que teve a historiografia judaica 
contemporânea de forma geral, seja ela produzida na Diáspora ou em Israel, 
cujo marco foi a criação da Universidade Hebraica de Jerusalém em 1925, 
incrementada em grande medida por historiadores e pensadores tais como 
Itzhak Baer (1880-1981), Yossef Klauztner (1875-1958), Chaim Hillel Ben 
Sasson, Gershon Sholem (1897-1982) e pelo importante historiador sionista 
Ben Zion Dinur (1884-1973), este Ultimo, fundador do departamento de 
História desta mesma universidade e autor de obras como Israel dans la 
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Diaspora, Israel dans son pays, Livre d’Histoire de la Hagada, Livre de 
Palmach. 

Seria interessante, antes de encerrar esse comentário acerca do que 
foi a Historiografia Judaica Moderna e de adentrar num breve comentário 
acerca da historiografia judaica contemporânea, ou tardia, compreender em 
linhas gerais, como que num resumo do que até aqui foi dito, a trajetória 
conceitual pela qual passou este fenômeno historiográfico. Esta noção de 
modernidade, na qual se inscreve a historiografia judaica de todo o século 
XIX e de alguma parte do XX, pode ser percebida na verdade a partir das 
expectativas de seus principais historiadores. 

Para Heinrich Grätz, a modernidade judaica se instalara precisamente 
quando o Iluminismo europeu penetrou a intelectualidade judaica da qual 
era herdeiro; portanto, a Haskalá marca o início dos tempos modernos, 
sendo seu principal representante Moisés Mendelsohn. Já Simon Dubnov 
reconhecia uma Idade Moderna Judaica a partir do divisor de águas 
político-ideológico que representou a Revolução Francesa, seus ideais 
republicanos e liberais, que tornaram possível a emancipação jurídica dos 
judeus enquanto indivíduos em toda a Europa ocidental. Finalmente, e 
como não poderia deixar de ser, Ben Zion Dinur um dos primeiros grandes 
representantes da historiografia sionista, recua a modernidade judaica ao 
século XVII, quando se registra uma primeira migração coletiva de judeus 
poloneses para Jerusalém, retratando portanto o apego do povo judeu a sua 
terra, e a importância da concretização do ideário sionista. Esses três 
homens e suas respectivas visões de mundo sinalizam ao pesquisador em 
Historiografia Judaica um trajeto historiográfico que gradualmente daria 
forma a seu objeto. 

O século XX, no que tange à Historiografia Judaica Contemporânea, 
possui elementos geopolíticos e históricos novos, que ajudarão na 
construção e na complexificação da escrita da História por parte de 
historiadores judeus, sejam eles da Diáspora ou de Israel. 

O primeiro e mais importante deles é a própria criação do Estado de 
Israel, em 1948. O segundo, curiosamente anterior a este, é a Shoah, ou o 
Holocausto judaico, perpetrado na Segunda Guerra Mundial, no contexto da 
barbárie nazista. Como desdobramento temático desse, ainda que a questão 
se lhe escape, haveria um terceiro e fundamental mais abrangente aspecto: o 

728 
 

antissemitismo. O quarto e último, sobretudo a partir de 1967, com a Guerra 
dos Seis Dias, é a questão Palestina ou Árabe-Israelense. Esses quatro 
principais elementos regularão toda a produção historiográfica israelense no 
século XX. 

Seria desnecessário ressaltar a grande importância de Saio Witmayer 
Baron (1895- 1989), não só o primeiro historiador a lecionar História 
Judaica numa universidade americana, como o autor de uma relevante obra, 
na verdade a terceira desse gênero, precedida apenas pelos trabalhos de 
Grätz e Dubnov, A Social Religious History of the Jews, publicados em três 
volumes em 1937, em catorze volumes entre 1954 e 1969. 

A temática da Shoah é enormemente contemplada pela historiografia 
judaica contemporânea, sobretudo a israelense, muito provavelmente 
devido à importância que assume a ocorrência da Shoah na criação do 
Estado de Israel; destacam-se historiadores como Israel Guttman, Yehuda 
Bauer, Leni Yahil, Saul Friedlander, Lucien Lazare e outros. 

A Diáspora dedica-se com afinco a questões relativas ao 
antissemitismo e em mecanismo de extermínio de judeus. São importantes 
representantes desses historiadores Raul Hilberg, Michael Marrus, Lucy 
Davidowicz, Joseph Billig, Leon Poliakov, Serge Klarsfeld e Maxime 
Steinberg. 

A guerra do Líbano em 1982, a primeira Intifada (1987-1993), bem 
como a abertura dos arquivos de Estado em Israel no final dos anos 70 e 
início dos 80, começaram a proporcionar um debate histórico, cujas 
consequências historiográficas ainda são difíceis de dimensionar, fenômeno 
apelidado pela opinião pública israelense de ha-makhloket ha-historionim, a 
controvérsia dos historiadores. O que talvez se possa destacar neste 
processo seja a publicação de algumas obras importantes e polêmicas, a 
partir de 1987 e a formação de um pequeno grupo, denominado em um 
artigo escrito por um de seus componentes, o historiador Benny Morris na 
Revista Judeu-Americana Tikkun em 1998, de “Novos Historiadores”. 

Na verdade trata-se de quatro obras centrais, publicadas quase 
simultaneamente em inglês pelos seguintes historiadores israelenses: The 
Birth of Israel: Myth and Realities (Nova Iorque, 1987), de autoria de 
Simcha Flapan; The Birth of the Palestinian Refugee Problem: 1947-1949 
(Cambridge, 1987), escrito por Benny Morris, que se considera o líder do 
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movimento; Collusion Accross the Jordan: King Abdallah, the Zionist 
Movement and the Partition of Palestine (Oxford, 1988), cujo autor é Avi 
Shlaim, autor de um importante texto já publicado em língua portuguesa, A 
Cortina de Ferro, Israel e o Mundo Árabe, em 2004; e finalmente, Britain 
and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951 (Nova Iorque, 1988) de autoria de 
Ilan Pappe, aparentemente o mais polêmico e iconoclasta dos quatro. 

É possível ainda destacar dois importantes historiadores 
contemporâneos israelenses, que abordam de forma crítica o que chamam 
de historiografia sionista oficial. Uri Milstei, autor do livro The First 
Israelis (Nova Iorque, 1992), e Tom Segev, autor de Le Septieme Million: 
les Israéliens et le génocide (Paris, 1993). 

Alguns termos polêmicos são atribuídos a boa parte desses 
historiadores. Tenta- se por exemplo atribuir a essa narrativa histórica 
(considerada por historiadores mais moderados como iconoclasta ou 
suicida) uma filiação conceitual à historiografia pós-moderna, prenhe de 
pressupostos fragmentários e portadora de uma crítica muito mais destrutiva 
do que parece. Outro importante termo atribuído à recente polêmica 
historiografia israelense é o pós-sionismo, devido às viscerais críticas 
desses historiadores ao modelo de Estado israelense ou ainda pelas ideias de 
desionização do Estado, preconizadas por Illan Pappe, e refutadas por 
Benni Morris, ambos “novos historiadores”. 

As críticas não tardaram, e representam parte importante da 
comunidade de historiadores em Israel, tendo o próprio Benni Morris 
revisto algumas de suas posições recentemente. Vale a pena ressaltar, no 
campo da reação aos “novos historiadores”, o livro de Ephraim Karsh, 
Fabricating Israeli History: the “New Historians” (Londres, 1997). O 
historiador judeu franco-romeno Carol Iancu, fonte fundamental do 
presente trabalho, tece um interessante argumento, na tentativa de 
compreender o debate historiográfico que se instalou em Israel a partir da 
dita ‘controvérsia dos historiadores’. 

This might be understandable considering that the treatment of the 
most sensitive subjects concerning the collective memory, the 
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national role of the Zionist enterprise and the collective identity 
risked turning into myths historical truths uncontested so far.6 

Do ponto de vista metodológico, os “Novos Historiadores” não 
parecem ter contribuído de forma inovadora. O que talvez lhes garanta 
algum ineditismo seja a natureza das fontes que consultaram, graças à 
abertura e democratização dos arquivos nacionais, bem como uma 
aproximação do ponto de vista político com o outro, o elemento árabe, 
reintegrando-o de forma mais enfática em sua narrativa histórica, como é o 
caso da inscrição do termo Nakba7 dentro da própria historiografia recente 
israelense. Do ponto de vista acadêmico há uma tentativa, definitivamente 
construtiva, de aproximação e diálogo com uma, ainda desconhecida, 
produção historiográfica palestina. 

Tentou-se neste breve ensaio abordar uma questão definitivamente 
árida, mas não menos fascinante para um historiador brasileiro. Árida 
porque a produção historiográfica brasileira não pode – pela enormidade, 
urgência e riqueza de temas brasileiros à espera da gana de nossos 
historiadores – dar-se ao luxo de dedicar-se em demasia ao Oriente Médio, 
inclusive porque, do ponto de vista internacional, a América Latina lhe 
interessa muito mais. Contudo, as ditas “questões internacionais 
contemporâneas” são cada vez mais caras aos estudos históricos, sendo 
exigido, por outro lado, do historiador brasileiro, uma consistente 
(in)formação acerca de regiões de conflito como o Oriente Médio ou a Ásia. 
Debruçar-me sobre a temática acima faz parte, para mim, como historiador, 
deste desafio. E a Historiografia, assim como todos os ramos da 
investigação histórica, tem nesta questão um papel fundamental. 
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6 Iancu, Carol. From the “Science of Judaism” to the ‘New Israeli Historians”: landamaarks 
for a History of Jewish Historiography. Universidade de Bucareste, 2003. 
7 Literalmente catástofre em árabe. Termo utilizado, sobretudo pela historiografia palestina 
para designar a criação do Estado de Israel em 1949, bem como a Guerra de Independência 
ou Guerra Árabe-Israelense em 1948-1949. 




