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NELIHEJ 
Núcleo de Estudos em Literaturas Hebraica e Judaica 

Setor de Língua e Literatura Hebraicas 

Departamento de Letras Orientais e Eslavas 

 

A partir de uma iniciativa de professores e pesquisadores do Setor de Língua e Literatura 

Hebraicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujos perfis de pesquisa, publicações e 

orientações são exclusivamente centrados nas áreas de Literatura Hebraica (dos mais diversos 

períodos, desde a Literatura Bíblica à Literatura produzida contemporaneamente em Israel) e 

Literaturas Judaicas (literaturas produzidas através do mundo, nas mais variadas épocas e idiomas, 

com temática judaica), foi criado em maio de 2018 o NELIHEJ – Núcleo de Estudos em Literaturas 

Hebraica e Judaica, que surge em virtude da necessidade de um polo, no estado do Rio de Janeiro, 

e, por que não, no Brasil, que proporcione espaço para reflexão, divulgação e pesquisa nessas áreas 

de estudo. 

O NELIEHJ é pensado e é proposto como um núcleo multi e transdisciplinar, mas sempre 

tendo como foco e fonte das abordagens investigativas o texto literário, como modo de dar 

protagonismo a uma área frequentemente diluída como subtema nos diversos núcleos, programas e 
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publicações em Estudos Judaicos existentes no Brasil, de caráter mais amplo e generalista; que 

englobam estudos históricos, sociológicos, linguísticos e comunitários, dentre outros.  

Deste modo, ao dar ênfase nos estudos literários (formação, atuação e preocupações 

acadêmicas principais dos fundadores do núcleo), serão considerados os trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos nesse campo no Brasil e que carecem de um espaço unificador e especificamente 

literário que lhes garanta a devida visibilidade e protagonismo. 

Além de reunir pesquisas relacionadas ao campo dos Estudos Literários Hebraico e Judaico, 

que já estejam sendo realizadas de forma independente, o grupo visa a desenvolver trabalho 

conjunto entre seus membros, no que diz respeito à pesquisa, tradução, eventuais ações de extensão 

e divulgação da pesquisa científica.  

O núcleo pretende abranger pesquisadores da área de Letras, Linguística, Artes e Ciências 

Humanas que se ocupam de estudos de cunho acadêmico que tenham como foco e objeto de estudo 

o texto literário, em suas mais variadas feições, em perspectiva comparada com outras áreas e 

saberes. 

 

 

Data oficial de fundação do NELIHEJ – 09/05/2018  
 

Equipe fundadora/responsável: 

Setor de Língua e Literatura Hebraicas 

Profa. Dra. Cláudia Andréa Prata Ferreira, Associada IV (FL/UFRJ) 

Profa. Ms. Karla Louise de Almeida Petel, Assistente II (FL/UFRJ) 

Prof. Dr. Leopoldo Osório Carvalho de Oliveira, Associado II (FL/UFRJ) 

 

Pesquisadoras associadas ao NELIHEJ: 

Profa. Ms. Fernanda dos Santos Silveira Moreira (FL/UFRJ, Professora 

Substituta do Setor de Língua e Literatura Hebraicas - 2015-2 a 2017-1 e 

Doutoranda em Estudos Judaicos/USP) 

Profa. Ms. Maria Clara de Araújo Guedes (FL/UFRJ, Professora Substituta 

do Setor de Língua e Literatura Hebraicas - 2017-2 a 2019-1) 
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