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A Arquivo Maaravi receberá, neste dossiê, artigos que tenham como foco o tema das 
guerras e dos conflitos nos mais variados arquivos judaicos. Da história à literatura, 
passando pela arte, em geral, pela filosofia e pela ciência, o impacto dessas condições 
adversas na história humana é multifacetado e compreende um sem número 
reverberações. Os arquivos e seus acervos constituem-se, assim, como um espaço 
privilegiado de guarda e de reflexão para, por exemplo, estudos sobre: as guerras e os 
judeus na Antiguidade, desde a Bíblia até a historiografia e a literatura clássicas, bem 
como na contemporaneidade; a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o antissemitismo 
e o nazismo, os muitos exílios, os campos de concentração, de trabalho e de morte, os 
guetos e a resistência; os efeitos das guerras para Israel, o terrorismo e a violência, a 
relação com os países vizinhos, quase sempre hostis; a guerra e a paz, suas 
personalidades e personagens; o papel dos escritores e dos artistas em tempos sombrios; 
o espaço e o cotidiano devastados pelos conflitos; o mal do exílio e suas consequências 
para a política e para a geografia na arte e na literatura; as mulheres, as crianças, os 
pobres e os doentes, seus dilemas e estratégias de sobrevivência e resistência; a poesia e 
a narrativa sobre os judeus e as guerras; os testemunhos, os monumentos e a 
representação artística da e sobre a guerra. Além desses, outros temas afins estarão, 
portanto, no horizonte desta publicação. 

A edição receberá, ainda, resenhas, contos, poemas, traduções, crônicas e trabalhos 
artísticos como fotografias e charges. 

Normas editoriais: 
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi/about/submissions#auth
orGuidelines>. 
Submissões exclusivamente pela plataforma: 
<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi>. 
Outras informações: revistaarquivomaaravi@gmail.com 


