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A inscrição das mulheres na memória cultural judaica tem, na literatura, uma de suas 
expressões mais instigantes e significativas. Da tradição à transgressão, desde a Bíblia, até as 
artes, passando pelas ciências e pelas humanidades, as mulheres provocam reflexões 
contundentes tanto no avanço de paradigmas quanto na autoavaliação de seu papel em todas as 
áreas do saber e do conhecimento. Contemporaneamente, a partir de uma perspectiva 
transdisciplinar, escritoras, artistas e personagens femininas fazem falar, por exemplo, 
inúmeras modalidades de silenciamento e de violência impostas ao longo dos tempos às 
mulheres, mas também estratégias de enunciação que insubmissas, à contrapelo, fiam e desfiam 
a complexidade do estar/ser no mundo a partir do feminino. Mas, não só mulheres falam de 
mulheres. Com propriedade, Jean Delumeau em A história do medo no Ocidente demarca o 
medo da mulher como um dos fatores determinantes para a construção do medo na cidade 
ocidental. Chama a atenção do historiador a mulher vista pelo discurso eminentemente 
masculino, de cunho religioso, biológico ou científico e legal. Na literatura hebraica ou judaica, 
especificamente, várias barreiras impostas por esse discurso patriarcal, masculino ou 
autoritário, que conjuga medo e exercício de poder, são explicitadas. Alguns desses obstáculos 
já foram, no entanto, transpostos, tanto por parte de escritores e escritoras, quanto por seus 
estudiosos, favorecendo diálogos e espaços de liberdade e saber que se interpenetram, 
desenhando outros sentidos, novos espaços de coexistência e liberdade. O próprio ato de 
escrever, o desejo do conhecimento e as várias estratégias do feminino judaico de estar/ser no 
mundo delineiam transgressões e formas de liberdade que ultrapassam fronteiras religiosas, 
sociais, econômicas e mesmo disciplinares. Um olhar transdisciplinar para o feminino judaico, 
na prosa ou na poesia, é condição necessária para se compreender os vários e inquietantes 
discursos que atravessam a diversidade, a liberdade e a inscrição das mulheres no discurso 
literário da mulher e sobre a mulher na contemporaneidade como um campo de lutas desde 
tempos imemoriais. Nesse sentido, a personagem Yentl, do conto “Yentl, o menino da 
yeshiva”, de Bashevis Singer, é emblemática. O desejo de conhecimento e o travestimento 
traduzem, na narrativa, uma condição feminina (muitas vezes sexual) adversa e aponta para 
uma tentativa de superação (tantas vezes religiosa, a partir do saber e do conhecimento). Vale 
lembrar, também, nessa esteira, os romances A hora da estrela, de Clarice Lispector, publicado 
em 1977, com a trágica Macabéa, e A mulher que escreveu a Bíblia, de Moacyr Scliar, de 1999, 
com sua genial e zombeteira personagem. Teoricamente, em Fora do jardim: mulheres 
escrevem sobre a Bíblia, Celina Spiegel e Christina Buchmann organizam uma série de ensaios 
que vão desde a concepção do feminino a partir de Eva, e as implicações religiosas da noção 
de pecado e de queda atribuídas às mulheres, até o papel de liderança e suas estratégias de 
insubmissão das matriarcas Sara, Raquel e Lia. Também estão contempladas, nessa coletânea, 
mulheres não judias que tiveram papel importante na história judaica, como Rute e a filha do 
Faraó, a mãe adotiva de Moisés. Nesse contexto, destaca-se, ainda, a leitura irônica que 
algumas autoras fizeram dos homens, principalmente de Moisés, chamado, no livro, de “o pai 



aleitador”, e de Jó, intitulado “o palhaço de Deus”. Ayelet Gundar-Goshen, Aielet Waldman, 
Anne Frank, Emma Lazarus, Etty Hillesum, Irène Némirovsky, Hannah Szenes, Lea Goldberg, 
Naomi Klein, Natalia Ginzburg, Nelly Sachs, Orly Castel-Bloom, Tamara Kamenszain, entre 
tantas outras, são autoras cujas vozes se inscrevem na contemporaneidade entrelaçando em 
seus discursos à ciência, à arte, à psicologia, à história, com sua inteligência, sensibilidade e 
força na área dos estudos judaicos. Clarice e Elisa Lispector, Cíntia Moscovich, Ana Cecília 
Carvalho, Giselda Leiner, Halina Grynberg, Leila Danzinger, Leonor Scliar-Cabral, Luana 
Chnaiderman, Lúcia Aizim, Noemi Jaffe, Sultana Levy Rosenblat, Tatiana Belinki, só para 
citar algumas delas, de um segmento dos mais significativos na literatura brasileira. Em suas 
obras, atravessam saberes e sentidos de si e do outro que refletem não só um campo de batalha, 
mas uma oportunidade de diálogo e de coexistência. Este simpósio receberá, desse modo, 
propostas de comunicação que reflitam sobre as mulheres na literatura contemporânea a partir 
desse recorte. 
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