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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

01.
CULTURA CRIPTOJUDAICA DE RESISTÊNCIA: RELIGIOSIDADE,
LEITURAS E DIÁLOGOS
Coordenadores: Isis Carolina Garcia Bispo (Mestranda em Ciências da Religião –
PPGCIR-UFS. Bolsista Capes)
Moacir Ribeiro da Silva (Mestrando em Ciências da Religião – PPGCIR-UFS. Bolsista
Capes)
Apresentação do Simpósio Temático: O presente Simpósio Temático tem como
objetivo reunir a comunidade científica, para discutir questões suscitadas pela cultura
criptojudaica que desenvolveu no início dos tempos modernos. Neste sentido, são
esperadas contribuições que enfoquem o fenômeno do criptojudaísmo, sua religiosidade
(numa perspectiva da mística judaica, com destaque para o desenvolvimento da Cabala
entre as comunidades do exílio) e o reflexo dessa classe subalternas nas produções
literárias sob influências de uma complexa rede de comunidades unidas por interesses
econômicos e culturais.
Justificativa do Simpósio Temático: A relevância teórica deste simpósio reside na
carência de uma ampliação e estímulo de pesquisas no contexto brasileiro, vale salientar
que as poucas pesquisas existentes possuem consistência, mesmo assim, diante do
universo da historiografia brasileira, as análises sobre o criptojudaísmo no Brasil, são
poucas. Assim, é mister destacar que este ambiente de trocas é importante para
compartilhar e conhecer os resultados e avanços das pesquisas dedicadas a esta
temática. Além disso, é essencial destacar que esta proposição de simpósio temático traz
em seu cerne os avanços e problemáticas motivadas pelo Grupo de Pesquisa Diáspora
Atlântica dos Sefarditas, CNPq/UFS.
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02. DECIFRANDO SÍMBOLOS, RITUAIS E MITOS: A CABALA E A
EXPERIÊNCIA HISTÓRICO-RELIGIOSA DO POVO JUDEU
Coordenadores: Ma. Josevânia Souza de Jesus Fonseca (Tutor a Distância/UAB)
Nilton Bruno Feitosa Santana (Mestrando em História – PROHIS/UFS)
Apresentação do Simpósio Temático: Estando presente durante séculos na cidade de
Gerona, na Catalunha, onde se desenvolveu e tomou o escopo de conhecimento místico
organizado de hoje, a Cabala logo se propagou entre grupos esotéricos por toda a
Península Ibérica, permanecendo restrita a um grupo pequeno de iniciados. Com a
expulsão dos judeus da Espanha (1492) e de Portugal (1496) e a forçada conversão
daqueles que permaneceram, fez surgir o fenômeno do cristão-novo judaizante, o
criptojudeu que praticava a religião dos antepassados de forma escondida. Mediante
essa realidade, entre o exílio e a conversão forçada, a Cabala se popularizou concedendo
uma forma dinâmica de resistência para os criptojudeus, e agregando novos significados
pela situação histórica em que os seus praticantes se encontravam. O Grupo de Pesquisa
Diáspora Atlântica dos Sefarditas (GPDAS) vem promovendo estudos sobre os cristãosnovos judaizantes em seus vários aspectos de atuação, dentre os trabalhos que compõem
a proposta do grupo, o tema da Cabala, sobretudo o papel que desempenhou na
explicação histórico-religiosa da experiência após da expulsão da Península Ibérica, é
central.
Justificativa do Simpósio Temático: O estudo de uma Religião ou uma crença, de
maneira geral, proporciona uma provável desnaturalização do comportamento religioso,
porquanto através da história é possível compreendermos os processos de construção
dos símbolos, mitos, rituais, além de suas significações e ressignificações ao longo do
tempo, dos espaços e dos atores sociais envolvidos em tais processos. Ao estudar a
Cabala e suas influências sobre a sociedade no decorrer do tempo, somos levados a
adentrar no mundo de crenças e interpretações da realidade que impulsionavam as ações
do povo judeu, especificamente. Embora a experiência mística tenha ganhado impulso e
se popularizado após a Diáspora dos sefarditas, fato observável de maneira críptica na
literatura produzida pelos cristãos-novos, e mais abertamente na produção dos judeus
que retornaram à religião em países que toleravam o judaísmo, a presença de pesquisas
acadêmicas sobre a Cabala ainda é incipiente. Nessa perspectiva é que o Simpósio
Temático pretende fomentar um balanço constante acerca do que está sendo produzido
sobre essa temática, além de estimular o debate entre acadêmicos que tenham a Cabala e
o criptojudaísmo como objeto de pesquisa. Esta ampliação, tanto do assunto cristãonovo quanto do assunto da Cabala, pretende explorar as correntes religiosas de um povo
perseguido e também as alternativas buscadas pelos seguidores em situações diferentes
SINA Critpto © I Simpósio Nacional de Estudos Criptojudaicos

I Simpósio Internacional de Estudos Criptojudaicos
Aracaju – SE, 04, 05 e 06 de Maio de 2015.

da História. Esse espaço de reflexão além de promover uma divulgação das pesquisas
acadêmicas, proporciona uma oportunidade para a troca de conhecimentos e
aperfeiçoamentos de trabalhos em processo de elaboração, tanto do ponto de vista
teórico-metodológico quanto para as questões substanciais no campo da História, em
especial da História Cultural das Religiões e Religiosidades, bem como de Ciências da
Religião.
03. INQUISIÇÃO E MINORIAS: CRISTÃOS NOVOS, MOUROS, LUTERANOS
E SATANISTAS.
Coordenador: Professor Dr. Francisco José Alves. (DHI/UFS).
Apresentação do Simpósio Temático: O presente Simpósio tem por objetivo reunir
pesquisadores voltados para a relação entre inquisição e minorias sócio- religiosas como
Cristãos Novos, Mouros, Luteranos e Satanistas, no mundo Luso Brasileiro. Privilegia
análises minuciosa ou filológica de documentos tais como Monitórios, Bulas, e
Manuais, produzidos pela Inquisição Portuguesa.
Justificativa do Simpósio Temático: É sabido que a Inquisição não perseguiu apenas
judeus e criptojudeus. O seu leque de vítimas foi mais amplo. Sendo assim o simpósio
focalizará outras minorias, além dos judeus, objetos “privilegiados” da sanha
persecutória do Santo Oficio. Desta forma, os trabalhos apresentados tornarão possível
uma compreensão relacional da perseguição aos judeus frente a outras minorias.
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