


Programação



15:30-16:00 Sessão III – Apresentação individual [Auditório 11]

Fabio Landa | Universidade de Paris
O sucesso hipnótico do tema antissionismo

16:00-16:20 Coffee Break

16:20-18:30 Sessão IV [Auditório 11]

A modernA produção literáriA isrAelense

Coordenação: PauLo GeiGer | CHCJ

16:20-17:20 Mesa I

nancy rozenchan | USP
Visão contemporânea de Caim e Abel na sociedade israelense, segundo Sami 
Michael

LysLei nascimento | UFMG
O escritor-centauro e a cidade dos enlutados: Fora do tempo, de David Grossman

JuLiana Portnoy schLesinGer | USP
 A sociedade israelense e seu indivíduo na crônica jornalística de  Sayed Kashua

17:20-18:30 Mesa II

GabrieL steinberG | USP
Os dilemas de um mundo em transição no romance Shehol Vekishalon (Perda e 
Colapso) de Yossef Haim Brenner

sauL Kirschbaum | USP
“A trilha de Israel” em A Mulher foge, de David Grossman

LeoPoLdo osório carvaLho de oLiveira | UFRJ
A imagem do árabe na obra de Moshé Smilansky

carmia KotLer | USP
O significado do uso de Leshon Hamikrá – linguagem bíblica dentro da obra  
“Nos Passos para destruição” de Eliezer Lipa Joffe

10:00  Abertura oficial do  
VI Encontro Brasileiro de Estudos Judaicos [Auditório 11]

11:00-12:30 Sessão Celebrativa       [Auditório 11] 

  Homenagem a anita novinsKy

  Inovação, Pesquisa, Criatividade e Compromisso

Lina Gorenstein | Museu da Tolerância/USP
Da identidade judaica à identidade cristã-nova: o “homem dividido” de Anita Novinsky

eneida beraLdi ribeiro | Museu da Tolerância/USP
Anita Novinsky, os Cristãos-Novos e a “fluctuatio animi”

renata rosentaL | Museu da Tolerância/USP
A Cultura do Segredo: aspectos teóricos sobre o estudo da condição marrana

danieLa toneLLo Levy | Museu da Tolerância/USP
Opressão e Resistência: a “cultura do segredo” e a defesa cristã-nova pela 
liberdade de pensamento nas Minas Gerais.

maria aLice ribeiro | Museu da Tolerância/USP
Fonte de Inspiração: Padre Antonio Vieira

maria caroLina scudeLer siLva | Museu da Tolerância/USP
A Inquisição Ibérica e os Cristãos-Novos: o racismo como projeto político

suzana maria de souza santos severes | Universidade do Estado da Bahia
Vestígios de Criptojudaísmo: uma “mikve” na Bahia colonial?

miriam bettina PauLina oeLsner | Museu da Tolerância/USP
Do Conceito de “Homem Dividido” à Cultura do Segredo. O extermínio em 
Auschwitz. Paralelos entre Inquisição e Nazismo.

12:30-13:50 Almoço

14:00-14:30 Sessão I – Apresentação individual  [Auditório 11]

Luis Krausz | USP
SUESSKIND VON TRIMBERG: paradigma literário de uma simbiose cultural.

14:30-15:30 Sessão II [Auditório 11]

JudAísmo e ContemporAneidAde

Coordenação: nancy rozenchan | USP

sonia Kramer | PUC-Rio
Contribuições de Martin Buber para a reflexão sobre/ do homem contemporâneo.

rosana KohL bines | PUC-Rio
Sem rede de proteção: palavras em queda livre na prosa contemporânea.

JuLio césar vaLLadão diniz | PUC-Rio
Algumas observações sobre escrita, literatura e contemporaneidade.

04/12/2012 [3ª feira]



12:30-13:50 Almoço

13:50-14:30 Sessão IX – Apresentação Individual [Auditório 91]

berta WaLdman | USP
Os caminhos da ficção de Moacyr Scliar

16:30-16:50 Coffee Break

9:00-10:10 Sessão V [Auditório 91]

estudos demográfiCos 

9:00-9:50 Apresentação Individual 

rené decoL | USP
Avaliando os resultados censitários e espaço- temporais da contemporaneidade judaica 

9:50-10:10 

carLos aLberto Povoa | UFTM
A distribuição geográfica da imigração judaica e suas configurações

10:10-12:30 Sessão VI [Auditório 91]

HoloCAusto: umA medidA pArA 
todos os mAles

Coordenação: maria Luiza tucci 
carneiro | LEER/USP/Instituto 
Shoah de Direitos Humanos

mesA i
maria Luiza tucci carneiro | 
ArqShoah – LEER/USP/ Instituto 
Shoah de Direitos Humanos
Impressões sobre o Holocausto: uma 
história em desdobramento

racheL mizrahi | LEER/USP/ Nú-
cleo de História Oral ArqShoah
A Shoah e os Judeus do Norte da África 
refugiados no Brasil

LíLian Ferreira de souza | ArqShoah 
– LEER/USP 
A trajetória de vida das mulheres 
judias, sobreviventes do Holocausto: 
relatos orais

nanci nascimento | LEER - 
Pesquisadora ArqShoah
Educação e resistência no Gueto de 
Varsóvia

mesA ii 
sarita sarne | ArqShoah / LEER/ 
USP
Biblioteca de um alemão exilado no 
Brasil: o tesouro de Thomas Durlacher
LesLie marKo | ArqShoah / LEER 
/ USP – Coordenadora Oficinas de 
Teatro do ISDH
Samir Feder e o teatro como estratégia 
de resistência
dianaLuz c. L. correa | ArqShoah / 
LEER / USP/Pesquisadora
Intercâmbios culturais: a arte dos 
refugiados do nazismo no Brasil e o 
modernismo brasileiro 

10:10-11:10 Sessão VII [Auditório 93]

linguAgem e identidAde JudAiCA

Coordenação: max nahmias |  Museu 
Judaico RJ

nadia GotLib | usP
Elisa Lispector e a reconstrução da 
memória: fotografia e texto

Jéssica s. de oLiveira menezes | UFPe
Tatiana Salem Levy e a Chave de 
Sara: uma judia autofágica em terras 
literárias

Fernanda caPri | Unigranrio
Kischinhevsky – crônicas sobre a vida 
judaica em terras brasileiras  

11:10-12:10  Sessão VIII [Auditório 93]

ContinuidAde e mudAnçA: A 
Construção dAs ComunidAdes 
JudAiCAs brAsileirAs

Coordenação: orLando de barros | uerJ

danieLa s. seGre Guertzenstein | USP
A globalização das comunidades judaicas

ieda GutFriend | UFRGS
Comunidades judaicas no interior do 
Rio Grande do Sul: Santa Maria, Passo 
Fundo e Erechim

JuLia caLvo | PUC-MG
Comunidade judaica de Belo 
Horizonte: notas de uma confirmação 
da memória e identidade 

14:30-16:30 Sessão X [Auditório 91]

A Jovem gerAção de esCritores 
Judeus brAsileiros

Coordenação: LysLei nascimento | 
UFMG

mesA i – JudAísmo, memóriA e 
esCritA

bernardo aJzemberG

cíntia moscovich FacioLLi

Leandro sarmatz

ronaLdo WrobeL

mesA ii – JudAísmo, infânCiA, 
Humor

iLan brenman

monica Guttman

adam GrzyboWsKi

Luis GoLdman

14:30-16:30 Sessão XI   [Auditório 93]

intolerânCiA e nAzismo: A 
trAgédiA JudAiCA do HoloCAusto

Coordenação: maria JoseFina 
sant’anna | uerJ

siLvia rosa nosseK Lerner | UVA
A Lei, a Ciência e a Medicina Nazista

reuven FainGoLd | FAAP
Terceiro Reich e o Holocausto na arte 
da 13ª Documenta

marcos Fabio cardoso de Faria | UFMG
Os protocolos do ódio: crime e literatura

israeL bLaJberG | AHIMTB
1942 – Ano Singular para uma comunidade 
de imigrantes – 70 anos da declaração 
de beligerância com os países do Eixo 

GLáucia FLores y reyes e  
soFia débora Levy | uFrJ
Criar e Ser. Vivências com Anne Frank 
e judaísmo

maria Franca zuccareLLo | UERJ
Holocausto e Intolerância/Tolerância: 
novas vertentes interpretativas sobre a 
tragédia judaica do século XX 

 

16:50-18:10 Sessão XII [Auditório 91]

HistóriA do tempo presente

Coordenação: israeL FeLzensWaLb |  
UERJ

mônica Grin | UFRJ
Racismo e Etnicidade na sociedade 
brasileira contemporânea: o caso dos 
negros e judeus

LeoneL victor soares caraciKi | UFRJ
Reações da comunidade judaica 
brasileira ao voto antissionista (1975)

bruno LeaL | UFRJ
Encontros e desencontros: a atuação 
das principais instituições judaicas 
brasileiras diante do “Caso Cukurs” 
(1950-1952)

sarita Léa schaFFeL | PUC-Rio
Federação Israelita do Estado do Rio 
de Janeiro: um estudo de caso

16:50-18:30 Sessão XIII [Auditório 93]

desvendAndo As múltiplAs 
expressões  identitáriAs JudAiCAs

Coordenação: zeny rozendhaL | UERJ

eva aLterman bLay | USP
Encruzilhadas da identidade: 
comunismo x sionismo

anita brumer | UFRGS
Caminhos e descaminhos da genealogia 
judaica

Lucia chermont | PUC-SP
Reflexões sobre “ser” e “pertencer” 
na narrativa da comunidade judaica 
paulista.

dina  moscovitch | t. tabLado
Pensando o ser judia

iLana W. novinsKy | USP
Edith Stein – Santa Teresa Benedita da 
Cruz: leituras identitárias judaicas 

05/12/2012 [4ª feira]



9:30-11:50 Sessão XV [Auditório 91]

leiturAs e releiturAs dA bíbliA

9:30-10:30 Mesa I

Coordenação: Pe. Jesus hortaL sJ | PUC 

reinaLdo WencesLau siqueira | 
Confederação das Igrejas Adventistas 
do Sétimo Dia
A leitura minimalista da Bíblia e o 
anti-israelismo moderno

aLexandre Leone | USP
Imanência e transcendência na Filosofia 
Judaica: a crítica de H. Crescas ao 
aristotelismo medieval de Maimônides 
e sua repercussão em Baruch Spinoza. 
As provas da existência, unidade e 
incorporeidade divina

suzana chWartz | USP
Relatos Cosmogônicos na Bíblia 
Hebraica: um estudo comparativo

10:30-11:50 Mesa II

Coordenação: rabino serGio 
marGuLies  | ARI

edson m. nunes Jr | UNASP - EC
 “Feliz o homem”: a relação entre 
forma e conteúdo no Salmo 1

Pedro GeiGer | UERJ
Reinterpretar. Sempre. Gêneses e o 
horizonte da História

maria aLice ribeiro GabrieL | Museu 
da Tolerância - USP
As idéias teológico-políticas do Padre 
Antonio Vieira a respeito dos Judeus

cLaudia andréia Prata Ferreira | UFRJ
O livro de Rute: uma leitura sobre os 
direitos humanos e as questões sociais

9:30-10:30  Sessão XVI [Auditório 93]

o ser Judeu: impliCAções, 
interiorizAções, dessemelHAnçAs

Coordenação: ronaLdo vainFas | UFF

João henrique dos santos | UFRJ
A lenda do Judeu Errante e suas 
ressignificações na cultura  popular 
brasileira

marceLa sarnaGaLia | UFRJ
Os mitos anti-judaicos através das 
imagens

Fernando oLiveira santana Jr. | UFPe
A lenda cristã do mito do Judeu 
Errante: sua desconstrução judaica 
e sua recriação na novela de Samuel 
Rawet

10:30-11:50 Sessão XVII [Auditório 93]

CulturA Como vAlor de memóriA

Coordenação: cLeia schiavo 
Weyrauch | UERJ

PauLa ribeiro e suzana Worcman | 
Uni. Estácio de Sá/UFRJ
Teatro Idish: Drama e Humor

sonia GoussinsKy | usP
A música Idish e seu processo evolutivo

esther szuchman | usP
Ações educativas na construção da 
rede escolar judaica no Brasil: do 
“Beit Midrash” europeu à criação das 
escolas laicas

manu marcus hubner | USP
O alfabeto hebraico e suas relações 
com os números

 

14:00-15:20 Sessão XIX [Auditório 91]

HistóriAs entreCruzAdAs de 
Judeus no primeiro governo 
vArgAs

Coordenação: amir GeiGer | UNIRIO

orLando de barros | UERJ
A imprensa periódica e os judeus 
no regime Vargas: o ultimo caso de 
agressão antissemita?

Fabio KoiFman | UFRRJ
Polícia marítima, refugiados e 
“suicidas”: a política imigratória 
brasileira nos tempos de Vargas

Jeronymo moscovitch | UERJ
Escritores brasileiros denunciam o 
antissemitismo na política imigratória 
brasileira depois da IIª Guerra

miriam FeFerKorn

Uma família de imigrantes judeus e o 
governo Vargas

14:00-15:20 Sessão XX [Auditório 93]

rAízes JudAiCAs no brAsil 
ColoniAl: os Cristãos-novos e os 
“retornAdos”
Coordenação: maria reGina cândido | 
UERJ

ânGeLo a. assis | UFV
As Macabéias: sobre como resistir e 
perseverar na fé dos antepassados

WaGner Lins-arieh | USP
Entre passado e presente: a 
emergência de novas identidades 
judaicas no Estado da Paraiba

creso nuno m. de brito | UFRPE
Cristãos-novos, Marranos, Anussim e 
Judaizantes: três olhares históricos e 
historiográficos

max José nahmias | Museu Judaico | RJ
A Inquisição no Novo Mundo 

15:40-17:00 Sessão XXI [Auditório 91]

As múltiplAs CArAs do 
Antissemitismo moderno

Coordenação: marcos GLeizer | UERJ

Luis edmundo moraes | UFRRJ
A esquerda e o antissemitismo

dina Lida Kinoshita | USP
Contextos religiosos e políticos em que 
se dá o antissemitismo no Brasil

esther KuPerman | Departamento 
Pós-Graduação e Pesquisa – Colégio 
Pedro II
Presença do antissemitismo nas 
instituições políticas brasileiras

PauLo bLanK | psicanalista
Sobre o messianismo e as origens do 
alossemitismo

15:40-17:00 Sessão XXII [Auditório 93]

HistóriA e memóriA: 
desdobrAmentos 
soCioCulturAis JudAiCos 
Coordenação: siLvia rosa nosseK 
Lerner | UVA

raFaeLa barKay | USP
De quem é a memória? O relato da 
trajetória de uma família iugoslava

WiLson FLavio Jecov | Rede Publica 
de Ensino Estadual - São Paulo
Geografia da diáspora judaica: estudo 
de seus movimentos

Junio césar Lima | UERJ
Josephus: um caso singular de 
circularidade cultural entre a 
comunidade judaica e a sociedade 
romana na Urbs do século  I d.C.

any ostrovsKy dana | ARI
Por detrás do livro: construção da 
defesa semita na Capital da República 
(1927-1937)

15:20-15:40 Coffee Break

17:00-18:30 Sessão XXIII

exibição do filme “o CorAção CorAJoso de irenA sAndler” (tHe 
CourAgeous HeArt of irenA sendler)
Produção americana-polonesa de 2010, baseada na vida de Irena Sendler que 
salvou 2500 crianças do gueto de Varsóvia.

06/12/2012 [5ª feira]

9:00-9:30 Sessão XIV – Apresentação Individual [Auditório 91]

heLena LeWin | UERJ
Refúgio nos Trópicos: República Dominicana, “Terra da Promissão” em tempos de 
Holocausto

11:50-12:30  Sessão XVIII – Apresentação Individual [Auditório 91]

marta F. toPeL | USP
Liberdade vs. Solidariedade: os conflitos dos dissidentes da ortodoxia no Israel 
contemporâneo

12:30-14:00 Almoço



07/12/2012 [6ª feira]               

SESSÕES DE ENCERRAMENTO: 
VI Encontro Brasileiro de Estudos Judaicos 

9:00-11:00 Sessão XXIV [Auditório 11]

AmériCA lAtinA e suAs diferentes ConfigurAções soCiopolítiCAs

Coordenação: Francisco carLos teixeira da siLva | UFRJ

sérGio Widder | Centro Simon Wiesenthal
El nuevo antisemitismo: tendencias y amenazas en América Latina

Guido neJamKis | Agência Reuters p/ Argentina, Uruguai e Brasil
America Latina y las democracias incompletas

sammy ePPeL | Associação Interamericana de Imprensa – SIP
Antisemitismo de Estado? El caso Venezuela

aLberto noé | Universidade de Buenos Aires
Argentina: el proyecto politico en busca del sujeto

Francisco carLos teixeira da siLva | UFRJ
O tempo presente no Brasil

Conclusão | Debate

11:00-13:00 SESSÃO XXV [Auditório 11]

oriente médio: guerrA ou pAz?
Coordenação: João traJano de Lima santo-sé | UERJ

bruce maddy-Weitzman | Dayan Center for Middle Eastern and African 
Studies – TAU
Israel`s strategic situation in the wake of the Arab Spring

monica herz | PUC-Rio - Instituto de Relações Internacionais
Armas Nucleares e a inserção internacional de Israel

marcio scaLercio | PUC-Rio / Instituto de Relações Internacionais
Israel e Palestina: prognósticos

PauLo GeiGer | Centro de História e Cultura Judaica – RJ
As muitas encruzilhadas de Israel

Conclusão | Debate


