
UMA HISTÓRIA CULTURAL DE ISRAEL



Coleção PalimPsesto
Coordenação editorial: Prof. Dr. Paulo Nogueira

•  O caminho do Cordeiro: representação e construção de identidade no Apocalipse de João, Valtair Afonso 
Miranda

•  Bíblia, literatura e linguagem, Júlio Paulo Tavares Zabatiero / João Leonel
• Mateus, o Evangelho, João Leonel
• Identidades e fronteiras étnicas no Cristianismo da Galácia, José Luiz Izidoro
• Uma história cultural de Israel, Júlio Paulo Tavares Zabatiero



UMA HISTÓRIA CULTURAL 
DE ISRAEL

jÚLIO PAULO TAVARES ZABATIERO



1ª edição, 2013

Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos
Assessoria bíblica: Paulo Bazaglia
Assistente editorial: Jacqueline Mendes Fontes
Revisão: Caio Pereira
 Tiago José Risi Leme
Diagramação: Dirlene França Nobre da Silva
Capa: Marcelo Campanhã
Impressão e acabamento: PAULUS

© PAULUS – 2013
Rua Francisco Cruz, 229
04117-091 – São Paulo (Brasil)
Tel.: (11) 5087-3700
Fax: (11) 5579-3627
www.paulus.com.br
editorial@paulus.com.br

ISBN 978-85-349-3759-7

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Zabatiero, Júlio Paulo Tavares
Uma história cultural de Israel / Júlio Paulo Tavares Zabatiero. — São Paulo: Paulus, 
2013. — (Coleção Palimpsesto)

ISBN 978-85-349-3759-7

1. História cultural 2. Israel - História I. Título. II. Série.

13-10697 CDD-933

Índices para catálogo sistemático:
1. Israel: História antiga: História cultural 933



5

Prefácio

Por que mais uma história de Israel? Talvez você esteja se 

perguntando – e fiz essa pergunta a mim mesmo várias ve-

zes no processo de elaboração deste livro. A melhor resposta, 

embora não a única, é que a importância do antigo Israel para 

as culturas ocidentais e para as religiões monoteístas atuais de-

manda que continuemos a pesquisar em busca de uma compre-

ensão mais ampla e mais adequada da presença do antigo Israel 

na atualidade. Assim, por um lado, este livro é apenas mais um 

dentre o imenso material bibliográfico sobre o antigo Israel. Por 

outro lado, é um livro diferente, inovador em alguns aspectos, 

na medida em que sua pergunta principal não recebeu, ainda, 

resposta em forma de livro.

Se você está familiarizado com a literatura acadêmica so-

bre a história do antigo Israel, logo perceberá onde reside o as-

pecto diferencial deste ensaio: a pergunta sobre a construção da 

identidade do antigo Israel recebe uma resposta – tentativa e 

parcial, é claro – diacrônica e abrangente. Desde o advento da 

chamada escola minimalista, a pergunta sobre a identidade do 

antigo Israel se tornou importante na pesquisa historiográfica. 

As várias respostas oferecidas, tanto na forma de artigos como 

na forma de livros, porém, focaram aspectos específicos, temas 

localizados, momentos delimitados ou questões metodológicas. 

Este é o primeiro ensaio que procura descrever os processos de 

construção identitária do antigo Israel ao longo de sua história, 

desde as origens até o século II d.C., quando Israel perde, por 

mais de um milênio, sua identidade territorial e passa a ser um 

povo errante, disperso, cuja identidade não se encontra no lugar 
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habitado, mas no modo de habitar quaisquer lugares em que 

tenha podido viver.

Outro aspecto deste ensaio que tornou prazerosa sua escrita 

é o arranjo teórico implementado. Por um lado, a partir do eixo 

disciplinar da história cultural, a metodologia adotada na escrita 

procura levar em consideração os mais relevantes debates teóri-

cos e metodológicos no campo historiográfico contemporâneo. 

Por outro lado, a partir de uma perspectiva emancipatória, este 

ensaio procura conjugar, de modo harmoniosamente tenso, o 

compromisso acadêmico com a objetividade científica e o com-

promisso ético com a justiça social. Nos dois casos, tanto do ponto 

de vista da teoria como da perspectiva, o texto busca se consti-

tuir mediante um intenso diálogo entre os olhares latino-ame-

ricanos e os norte-atlânticos; entre os olhares científicos e os da 

fé. Diálogo que não visa harmonizar perspectivas e teorias, nem 

oferecer sínteses superadoras do que já tem sido feito. Diálogo 

que visa apenas constituir-se enquanto diálogo que reconhece as 

dificuldades envolvidas na conversação, mas, ao mesmo tempo, 

pretende ser um testemunho em favor da eliminação de formas 

dualistas e dicotômicas de pensar e praticar a relação entre o local 

e o universal, o racional e o teológico, o científico e o militante.

As opções pela abrangência temporal e pelo foco temático 

na identidade tornaram obrigatório deixar de tratar de vários 

assuntos relevantes, assim como demandaram um baixo grau de 

profundidade no trato com as fontes. Consequentemente, este 

livro deve ser visto apenas como a ponta do iceberg na pesquisa 

histórico-cultural do antigo Israel. Há diversos temas, textos, da-

dos arqueológicos etc. que merecem ser tratados com o devido 

cuidado e aprofundamento. Dentre essas várias temáticas, pen-

so que é urgente e prioritário discutir as relações interculturais 

entre o antigo Israel e os seus vizinhos. Se não podemos mais 

afirmar a radical singularidade de Israel, como várias vezes se 
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fez, também não é possível reduzir o antigo Israel a apenas mais 

um dentre os vários segmentos culturais do antigo Oriente Pró-

ximo. Ao construir sua identidade, Israel se apropriou de ele-

mentos culturais de seus vizinhos, tanto da memória dos povos 

que lhe antecederam quanto das várias situações de contempo-

raneidade. Por outro lado, podemos constatar alguns focos de 

singularidade, de peculiaridade, os quais são, em grande medida, 

responsáveis pela sobrevivência cultural do antigo Israel até nos-

sos dias. Se devemos reverenciar a memória daquelas culturas e 

religiões que já não mais estão vivamente presentes em nosso 

cotidiano, podemos, ainda mais, celebrar a presença viva dessa 

parte de nosso passado que nos ajudou a enriquecer o modo de 

vida humano em toda a sua grandiosa ambiguidade.

Este livro é fruto de vários anos de pesquisa e de trabalho, 

não só meus, mas de vários colegas e estudantes. A motivação 

para escrevê-lo surgiu quando eu lecionava na Escola Superior 

de Teologia, onde coordenei um grupo de pesquisa sobre a his-

tória do antigo Israel. De 2004 a 2010, contei com a amizade e 

o apoio dos colegas do departamento de Bíblia, os professores 

Nelson Kilpp, Uwe Wegner, Verner Hoeffelmann, Marga Stroher 

e Elaine Neuenfeldt, cujos nomes também representam aqui mi-

nha gratidão a todo o corpo docente da EST. O companheirismo 

e a dedicação dessas amigas e amigos ao estudo acadêmico da Bí-

blia vinculado ao compromisso libertador representa grande par-

te do que tentei realizar neste livro. Igualmente, sou grato aos 

estudantes que participaram do grupo de pesquisa, assim como 

aos colegas docentes em outras instituições. Destaco, nesse caso, 

três grandes amigos, os professores Márcio Redondo, Alfredo dos 

Santos Oliva e Wander Proença – os dois últimos, doutores em 

História, foram também estudantes de teologia quando eu ensi-

nava no Seminário Teológico de Londrina, – a que também devo 

gratidão. Desde 2008 tenho trabalhado e pesquisado na Facul-
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dade Unida de Vitória, que se tornou um espaço muito rico para 

mim, tanto em termos da amizade quanto das possibilidades do 

trabalho acadêmico, mais recentemente no programa de Mes-

trado em Ciências das Religiões. Destaco, para representar todos 

os colegas da Unida, seu diretor, professor Wanderley Pereira da 

Rosa, e os colegas do Mestrado que mais sofreram com minhas 

perguntas e partilhas ao longo da elaboração deste ensaio, pro-

fessores josé Adriano Filho, amigo de longa data, e Osvaldo Ri-

beiro de Oliveira. Estendo também minha gratidão a diversos co-

legas, historiadores e historiadoras profissionais que acolheram 

um amador nas fileiras da Associação Nacional de Professores 

Universitários de História – em particular amigas e amigos que 

fiz nas seções estaduais do Paraná e Rio Grande do Sul.

Agradeço, enfim, ao amigo e colega Paulo Nogueira, res-

ponsável pela coleção em que este ensaio é incluído – assim 

como agradeço ao corpo editorial da Paulus pelo privilégio de 

fazer parte do seleto grupo de seus autores. Por fim, mas não de 

menor importância, minha gratidão a minha família, que foi pri-

vada de momentos em conjunto devido às obrigações envolvidas 

no processo de escrita – meus filhos André e juliana. Não posso 

deixar de destacar, aqui, meu primeiro neto, Adrian, culpado em 

parte por alguns meses adicionais de trabalho na elaboração des-

te livro – afinal de contas, é muito mais agradável brincar e con-

viver com uma linda e arteira criança do que com artigos, livros 

e prazos. Em especial, a Glauci, minha primeira e  melhor leitora

Como é de praxe, não custa lembrar que os limites e erros 

neste livro são de minha inteira responsabilidade. O que porven-

tura houver de bom e útil aqui reparto com os colegas e estudan-

tes aqui mencionados e também, especialmente, com aqueles a 

quem não pude mencionar nominalmente. 

Júlio Paulo Tavares Zabatiero


