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PALESTRANTEPALESTRANTE  
 

Lindalberto Seixas Alves atua 
como líder da comunidade ju-
daica de São João do Rio do 

Peixe-PB. 

Esta comunidade estabele-
ceu-se por meio de estudos 
na área da cultura Judaica. 
Atualmente está composta 

por 20 membros. 

FRAGMENTOS DA FRAGMENTOS DA   

HISTÓRIA DOS HEBREUS:HISTÓRIA DOS HEBREUS:  
  

OS SABERES COTIDIANOS 

DA CULTURA JUDAICA NO 

SERTÃO DA PARAÍBA 



Local: IFPB 

Horário: 8h 

Roteiro da PalestraRoteiro da Palestra  

1. Judaísmo. O que é? 

2. Tipos de Judaísmo 

3. O calendário Judaico – Lunar/

Solar 

4. O dia-a-dia no Judaísmo 

5. Ritos de Passagem 

6. Costumes judaicos presentes no 

nosso cotidiano 

FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DOS FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DOS 

HEBREUS: OS SABERES COTIDIA-HEBREUS: OS SABERES COTIDIA-

NOS DA CULTURA JUDÁICA NO NOS DA CULTURA JUDÁICA NO 

SERTÃO DA PARAÍBASERTÃO DA PARAÍBA  
 

 Expõe-se como um evento de cu-

nho científico dentro das atividades de 

extensão do IFPB-Cajazeiras, que emergiu 

das dinâmicas didático-pedagógicas dis-

corridas em sala de aula, da disciplina de 

História, no Curso do Ensino Médio Inte-

grado a Informática (2º INTIN) durante a 

produção de conhecimento sobre os He-

breus.  

 Esse evento justifica-se, portanto, 

pelo valor de rememoração histórica do 

povo e das práticas de vida e trabalho, 

com raízes profundas na formação do po-

vo brasileiro, pois a cultura judaica surge 

como mais uma possibilidade de (re) co-

nhecimento e permanências de usos e cos-

tumes no dia a dia do Brasil. 

  Essas peculiaridades da história 

do cotidiano dos judeus, portanto, ex-

põem-se como lastro cultural de transito 

livre na cultura brasileira, por meio de 

hábitos legitimados seja pela força do tes-

temunho coletivo e das fontes documen-

tais como fragmentos da memória de um 

povo.  

 A ação pedagógica extensionista de-

senvolvida com os fios da história do Povo 

Hebreu tem como objetivo geral transcender 

as paredes da sala de aula e incitar à comu-

nidade interna e externa do IFPB-CZ, com 

vistas ao alargamento da produção de sabe-

res sociais, historicamente enraizados na 

cultura do Brasil, com ênfase no Sertão da 

Paraíba.  

Por fim, essa produção científica es-

tá em sintonia com princípios e metas do 

IFPB-CZ, no que tange a fomentar uma cul-

tura de conhecimento e tolerância étnico-

racial, como prática cotidiana de convivên-

cia. Esse aspecto social pode ser plenamente 

identificado na voz dos que fazem o 2º IN-

TIN,  quando dizem:  

“estamos buscando conhecimentos que 

possam alargar nossas perspectivas de 

visão de mundo, com vistas a entender 

que, independente de credo, cor, cultu-

ra, gênero, aptidões físicas, somo todos 

humanos, que somente juntos – identi-

ficados como seres humanos – colabo-

rando e cooperando, uns com os outros, 

seremos fortes para enfrentar dificulda-

des e, assim, nos tornar um só povo – o 

povo brasileiro”. 

Cronograma do EventoCronograma do Evento  

 8h às 12h: Palestra com Lindalberto Seixas; 

 13h às 15h30: Apresentação discentes 
sobre saberes da História dos Hebreus, 
conhecimentos construídos das aulas e 
por meio de pesquisa bibliográfica; 

 15h35 às 17h: Exibição do documentá-
rio: “A Estrela oculta do Sertão” (2005);  

 18h50 às 21h: Exibição do Filme: “O 
violonista no telhado” (1971).  
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