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SOBRE O EVENTO
Apresentação
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPCIR) da
Universidade de Juiz de Fora (UFJF), através dos seus alunos de Mestrado e
Doutorado, realiza a 4ª Semana de Ciência da Religião, juntamente com o
1° CONACIR - Congresso Nacional de Graduações e Pós-Graduações em
Ciência(s) da(s) Religião(ões). Trata-se de um evento científico, de
abrangência nacional, que visa a discussão e produção de conhecimento na
área da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) e de outras áreas afins. Sendo um
espaço democrático de discussão do fenômeno religioso, o evento é
realizado com o intuito de contribuir com outros eventos da área já
consagrados no país.
Para a edição de 2015, o tema escolhido foi Religião e Arte. As interfaces
entre as duas esferas são profundas. As epifanias estéticas que são
encontradas em ambas podem ser compreendidas como a tradução de
uma experiência de transcendência que se articula a partir de uma
linguagem comum. Entre a estetização da linguagem religiosa e a
sacralização da arte, encontra-se um espaço simbólico provocado pela
vertigem por sentido, responsável pela elaboração de linguagens que se
organizam na fronteira limítrofe entre o estético e o religioso.
Abrindo espaço para a tematização das suas variadas formas de
entrelaçamento, o evento procura abranger estudos que vêm sendo
trabalhados na UFJF e em outras instituições de ensino superior (IES),
notadamente voltadas para o estudo sobre religião. Para isso, receberá a
contribuição de pesquisadores nacionais e internacionais, que abordarão o
tema a partir de recortes específicos: espaço-público, saberes populares,
literatura, religiosidade afro-brasileira, cinema, mística e arte moderna. Na
forma de conferências, mesas redondas e apresentações de trabalhos, o 1º
CONACIR – 4ª Semana de Ciência da Religião oferece um espaço de
articulação e diálogo entre pesquisadores e contribui, junto aos programas
de Pós-Graduação em Ciência(s) da(s) Religião(ões), para o fortalecimento
e crescimento dos estudos sobre religião no Brasil.
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Em suas edições anteriores, o evento incentivou a melhoria da qualidade
das produções científicas desenvolvidas na UFJF e abriu um importante
canal de discussão e compartilhamento de informações com outras IES do
país. Por ser um evento realizado por um programa de pós-graduação em
Ciência da Religião de uma universidade pública, sua relevância e
produtividade tende a exercer um importante papel na promoção e
consolidação de outros programas de pós-graduação no país voltados para
a área da religião.
Outrossim, o evento é aberto a toda a comunidade acadêmica e, visando
contribuir com a formação continuada de profissionais que atuam no
ensino fundamental e médio, haja vista a UFJF também dispor de um curso
de graduação (bacharelado e licenciatura) em Ciência da Religião, docentes
de ensino religioso ou de outras disciplinas que tenham interesse na
temática, recebem o benefício da inscrição gratuita, mediante a
apresentação de comprovante de vínculo atual com a rede pública de
ensino
Até o presente momento (setembro de 2015), o evento possui 220 pessoas
inscritas, vindas de variadas regiões do país. Sua programação, além das
conferências e mesas redondas, será composta por 9 minicursos e 190
apresentações de trabalhos, sendo 11 banners e 179 comunicações que
estarão distribuídas em 17 Grupos de apresentação de trabalhos. Como
algumas apresentações foram propostas em co-autoria, há uma
expectativa de que pelo menos 250 pessoas participem do evento
apresentando trabalhos, além das participações como ouvinte. É sempre
um prazer receber em Juiz de Fora pessoas oriundas de diferentes regiões
do país dispostas a discutir abertamente o tema que têm sido o foco de
nossas pesquisas. Desejamos excelentes reflexões e que os debates e
discussões tenham o espírito fraterno que desde o início tem sido uma
marca do evento. A você que apoiou de alguma forma esse projeto
registramos aqui os nossos sinceros agradecimentos.
A Comissão Organizadora

Justificativa
Desde 2011, anualmente, os alunos do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Religião (PPCIR) da Universidade de Juiz de Fora (UFJF), têm
promovido, com o apoio de seus professores, a Semana de Ciência da
Religião. Tendo em vista a proporção que o evento tomou na edição de
2014, resolveu-se ampliar, a um nível nacional, a proposta de um evento
de caráter didático, dando origem ao CONACIR. Seus objetivos espelham o
que vinha acontecendo anteriormente. Congrega pesquisadores e
professores, mas pretende ser especialmente um componente na
formação dos alunos.
Desde sua criação, a abrangência do evento só cresceu. Na primeira
edição, teve pelo menos 70 participantes vindos das instituições FSB-RJ,
PUC-SP, PUC-Minas, UCSAL, UERJ, UFABC, UFF, UGF, UMESP, UNIPAC, além
da própria UFJF, em uma proporção de aproximadamente 75% de Juiz de
Fora e 25% de outras cidades. E gerou a publicação de um livro de resumos
de 47 trabalhos acadêmicos, sendo todos referentes a comunicações.
Já a segunda edição teve 147 participantes vindos das instituições CEFET,
CES-JF, FTBS, FUV-ES, IFES, INCA, PUC-GO, PUC-SP, PUC-RJ, UEPA, UFES,
UFF, UFMG, UFPB, UFPR, UFS, UFSCar, ULHT, UNESA, UNIRIO, UMESP,
além da própria UFJF, numa proporção de aproximadamente 70% de Juiz
de Fora e 30% de outras cidades. Destes participantes, 27 professores
declararam vínculo com escola pública e foram contemplados com isenção
da taxa de inscrição. Além disso, o evento gerou a publicação de um livro
de resumos de 81 trabalhos acadêmicos (sendo 67 comunicações, 10
banners e 4 minicursos) e diversos artigos acadêmicos que foram
progressivamente avaliados e publicados na Sacrilegens - Revista dos
alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da UFJF.
Na terceira edição, o evento teve 307 inscritos, sendo 56 docentes
beneficiados com inscrição gratuita. A maior parte destes veio da rede
estadual de ensino, tanto de Minas Gerais quanto do Rio de Janeiro, mas
também participaram professores da rede municipal de cidades do sudeste
brasileiro. Além disso, participaram professores que atuam nas
instituições: Degraus, FEPAM, FUV-ES, IBHIS, IFF, IMG, SESI, UFVJM,
UFMTS, UNIFAP e URCA. A proporção de participação ficou de
aproximadamente 54% de Juiz de Fora e 46% de outras cidades.
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Em geral, as 110 comunicações foram realizadas por alunos e
pesquisadores vinculados às instituições: CEFET-RJ, CES-JF, CLARETIANO
EAD, EST, Faculdade Metodista Granbery, FBRJ, FB-RJ, FETSU, FIC, FJTF,
FSB-RJ, FTBP, FUV-ES, IFMG, ILCT, Instituto Granbery, PUC-Campinas, PUCGoiás, PUC-Minas, PUC-Rio, PUC-SP, SEEDUC-RJ, SMED-BH, UCAM, UCP,
UEMG, UEPA, UERJ, UFES, UFF, UFG, UFMG, UFMS, UFPB, UFPR, UFRJ,
UFRN, UFRRJ, UFS, UFSCar, UFU, UFV, UFVJM, UMESP, UnB, UNICAP,
UNIPAC, Universidade Estácio de Sá, e à própria UFJF. Também foram
apresentados 7 banners e realizados 8 minicursos. Além da publicação de
um livro com os resumos desses trabalhos, 38 trabalhos, aprimorados
pelos debates que aconteceram durante o evento, foram transformados
em artigos e submetidos para a publicação na Revista Sacrilegens.
Todo esse trabalho tem consolidado, em Juiz de Fora (MG), mais um
espaço democrático de discussão do fenômeno religioso, abrindo um
importante canal de discussão e compartilhamento de informações entre
instituições de ensino superior do Brasil. Por isso, tem-se nessa edição a
proposta de transformar o evento em um congresso a nível nacional,
seguindo a proposta de cada vez mais ampliar a participação de outras
instituições de ensino superior no evento, firmando a proposta de um
evento de caráter didático.

Objetivos
 Divulgar a produção científica, relativa ao estudo das religiões e
religiosidades, de pesquisadores locados nos mais diversos centros de
pesquisa da área;
 Fomentar o debate acadêmico sobre a relevância do estudo da religião
entre alunos das IES, especialmente das Pós-Graduações em Ciência(s)
da(s) religião(ões);
 Incentivar a produção de conhecimento entre os alunos da graduação
das áreas relacionadas ao ensino religioso;
 Mostrar possibilidades de pesquisa aos alunos iniciantes;
 Exercitar nos alunos a exposição pública de trabalhos acadêmicos .
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PROGRAMAÇÕES
Programação Geral
19 de Outubro
14h

UFJF-ICH

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO

Hall dos
Anfiteatros

ABERTURA SOLENE
18h às
18h30

18h30
às 20h
20h às
20h30
20h30
às
21h30

- Prof. Dr. Emerson José Sena da Silveira (Coordenador
do PPCIR-UFJF / Presidente da Comissão organizadora
do evento)
- Prof. Dr. Carlos Mario Paes Camacho
(EPAMIG / PPCIR-UFJF / Coordenador geral do evento)
- Prof. Dr. Robert Daibert Júnior (Chefe do
Departamento de Ciência da Religião da UFJF)

MESA DE ABERTURA:
Religião e Cultura Visual
- Prof. Dr. Helmut Renders (UMESP)
- Prof. Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira (UMESP)
- Mediador: Doutorando Robione Antônio Landin(UFJF)

Anfiteatro
1

Anfiteatro
1

Lançamento de livros
(Confira a lista de livros nas dicas importantes)

Hall dos
Anfiteatros

Confraternização

Hall dos
Anfiteatros

...............................................

9h às 12h
12h
14h às 17h

20 de Outubro
UFJF-ICH
MINICURSOS
(Vide Programação dos Minicursos)
Intervalo

GRUPOS DE TRABALHO
(Vide Programação dos Grupos de Trabalho)

17h às 17h30

BANNERS

17h30 às 18h

Coffee break

18h às 18h30

PERFORMANCE ARTÍSTICA
Jongo

MESA REDONDA 1:
Religiões afro-brasileiras:
Estética, mitologias e narrativas literárias
18h30 às 20h
Atividades
Simultâneas

- Profa. Dra. Bárbara Inês Ribeiro Simões
Daibert (UFJF)
- Profa. Dra. Dilaine Soares Sampaio (UFPB)
- Mediador: Doutorando Valdevino Albuquerque
Júnior (UFJF)

MESA REDONDA 2:
Religião, mística e arte moderna
- Prof. Dr. Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ)
- Prof. Dr. Erick Felinto de Oliveira (UERJ)
- Mediador: Prof. Dr. Jimmy Sudário Cabral (UFJF)

20h às 21h

DEBATE
Busca Espiritual e Busca Artística: Caminhos
de Convergência
- Renato Rezende
(poeta, romancista e artista visual)
- Prof. Dr. Faustino Teixeira (UFJF)
- Prof. Dr. Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ)

Salas de
aula
Salas de
aula
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros

Anfiteatro
1

Anfiteatro
3

Anfiteatro
1

9h às 12h
12h
14h às 17h
17h às
17h30
17h30 às
18h
18h às
18h30

21 de Outubro
UFJF-ICH
MINICURSOS
(Vide Programação dos Minicursos)
Intervalo

GRUPOS DE TRABALHO
(Vide Programação dos Grupos de Trabalho)

BANNERS
Coffee break
PERFORMANCE ARTÍSTICA
Ministério Galera de Cristo

Salas de
aula
Salas de
aula
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Anfiteatro
2

MESA REDONDA 3
Arte e Islã
18h30 às
20h
Atividades
Simultâneas

- Profa. Dra. Francirosy Campos Barbosa
Ferreira (USP, Ribeirão Preto)
- Prof. Dr. Faustino Teixeira
(UFJF)
- Mediadora: Ma. Andiara Barbosa Neder
(UFJF)

DOCUMENTÁRIO
"Muros e Pontes: memória protestante
na ditadura"
Comentários: Prof. Dr. Zwinglio Mota Dias
(UFJF)

Anfiteatro
3

Anfiteatro
1

...............................................

22 de Outubro
UFJF-ICH
MESA REDONDA 4
Religião, arte e saberes populares

10h às
11h30
Atividades
Simultâneas

12h
14h às 17h
17h às
17h30
17h30 às
18h
18h às
18h30
18h30 às
20h

- Profa. Dra. Carolina dos Santos BezerraPerez (UFJF)
- Prof. Dr. Carlos Eduardo Brandão Calvani (UFS)
- Mediadora: Doutoranda Nilza Maria Pacheco
Borges (UFJF)

Anfiteatro 1

MESA REDONDA 5
Religiosidade na obra de Machado de Assis
- Prof. Dra. Viviane Cristina Cândido (UNIFESP)
- Prof. Dr. Carlos Mario Paes Camacho
(EPAMIG / PPCIR-UFJF / Coordenador geral do
evento)
- Mediadora: Doutoranda Deborah Vogelsanger
Guimarães (UFJF)
Intervalo

GRUPOS DE TRABALHO
(Vide Programação dos Grupos de Trabalho)
Assembleia para eleição da Comissão
Organizadora do 2° CONACIR e 5ª Semana de
Ciência da Religião

Coffee break
PERFORMANCE ARTÍSTICA
Macauã

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
Religião e Cinema
- Conferencista: Prof. Dr. Joe Marçal Gonçalves
dos Santos (UFS)

Anfiteatro 3

Salas de
aula

Hall dos
Anfiteatros
Anfiteatro 2

Anfiteatro 1

Programação dos Minicursos
20 e 21 de Outubro de 2015
9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

UFJF-ICH

01- “FILOSOFIA DA RELIGIÃO” E “CIÊNCIA DA
RELIGIÃO”: ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO E DA
ATUALIDADE DE SCHLEIERMACHER PARA OS ESTUDOS
DA RELIGIÃO - Davison Schaeffer de Oliveira
02- O PARADIGMA INDICIÁRIO: CONTRIBUIÇÕES E
POSSIBILIDADES NO ESTUDO DA RELIGIÃO - Edgar Luiz
Felipe da Silva
03- O TRABALHO ARTÍSTICO COMO CAMINHO
MÍSTICO: A CONTRIBUIÇÃO DE JOSEMARIA ESCRIVÁ,
FUNDADOR DO OPUS DEI, PARA A TEOLOGIA DA ARTE João Carlos Nara Júnior
04- A ESTÉTICA DO FENÔMENO RELIGIOSO PRESENTE
NOS LIVROS DIDÁTICOS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA
DO ENSINO MÉDIO NO PROGRAMA NACIONAL DO
LIVRO DIDÁTICO - Josemar Francisco Pegorette
05- DE OURO PRETO/MG A PINHÕES/MG, SEGUINDO
NOSSA SENHORA NA TRADIÇÃO DO CONGADO - Maria
Luiza Igino Evaristo e Sandra Helena Barroso
06- INTERFACES E APROXIMAÇÕES DA TRADIÇÃO DA
IGREJA PÓS-VATICANO II E DAS CIÊNCIAS EM RELAÇÃO
AO PARADIGMA ECOLÓGICO DE LEONARDO BOFF Gean Carlos dos Santos e Mariana de Matos Ponte
Raimundo
07- LIMITES IDENTITÁRIOS ENTRE JUDEUS, CRISTÃOS
E PAGÃOS (SÉC. I-III) - Alessandro Arzani

9h às 12h

08- A EVOLUÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO - Naiana Zaiden
Rezende Souza

9h às 12h

09- RELIGIÃO, AUTORREFLEXIVIDADE E
AUTOTRANSPARÊNCIA: UM INCURSO NA FILOSOFIA DO
ESPÍRITO DE TILLICH SOB O PRISMA DA LITERATURA
SECUNDÁRIA CONTEMPORÂNEA - Fábio Henrique de
Abreu

Anfiteatro 2
A-II-01
A-II-02

A-II-03
A-II-04

B-I-07
C-I-04
B-I-06
C-I-06
C-I-03
C-III-11

...............................................

Programação dos Banners
20 de Outubro
17h às
17h30
17h às
17h30
17h às
17h30
17h às
17h30
17h às
17h30
17h às
17h30

06- A DÁDIVA E O DIVINO: A IMPORTÂNCIA DO
RITUAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA SOCIAL Lucélia Sá Pereira e Washington Luis P. Verde Jr.

21 de Outubro
17h às
17h30
17h às
17h30
17h às
17h30

17h às
17h30
17h às
17h30

UFJF-ICH

01- ANÁLISE VIA GEOGRAFIA DA RELIGIÃO DA
DINÂMICA DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS EM SÃO
JOÃO NEPOMUCENO-MG NO ANO DE 2015 - Antônio
Márcio Dutra Barbosa e Jussara Isabel da Silva
02- AFINAL, O QUE É MACUMBA? UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DOCENTE - Demaísa de S. Alves, Virgínia
N. Rodrigues Louzada, Jusley Vidal e Juarez G. Sofiste
03- A REFORMA E A PROPAGANDA RELIGIOSA:
PINTURAS E XILOGRAVURAS DE LUCAS CRANACH, O
VELHO - Elvio Nei Figur
04- MADONNARO: UM ESTUDO DO DISCURSO
IDEOLÓGICO RELIGIOSO E ARTÍSTICO A PARTIR DO
TEMA PICTÓRICO DA MADONNA - Marcelo A. Coelho
05- CE N'EST PAS - Rosalina Nunes Dutra

Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros

UFJF-ICH

07- CRIACIONISMO VERSUS NEODARWINISMO: UMA
ANALISE DAS TESES DE RICHARD DAWKINS E
MICHAEL BEHE - Camila de Oliveira Sá, Marco Antônio
Barroso, Mauro Bruno Da Silva Lacerda e Christiano
Demétrio de Lima Ribeiro
08- O ADVENTO DA CIÊNCIA MODERNA E O
PENSAMENTO RELIGIOSO - Carolina Maria Vieira
Gomes, Marco Antonio Barroso e Priscila Paschoalino
09- DISCURSOS RELIGIOSOS E "IDEOLOGIA DE
GÊNERO": TENSÕES NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS
NACIONAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - Janaílde
Araújo Fonseca e Roney Polato de Castro
10- REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM PÁGINAS
ELETRÔNICAS: ANTROPOLOGIA DOS DISCURSOS
PÚBLICOS DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS E
ASSEMBLEIA DE DEUS - Jéssica Gonçalves Silva e
Mariana Pires Hage Chahine
11- ESTUDO COMPARADO: O CORPO SUTIL NA
TRADIÇÃO HINDUÍSTA E NO ESPIRITISMO - Paulo
Ferreira Cavalcante

Hall dos
Anfiteatros

Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros
Hall dos
Anfiteatros

Hall dos
Anfiteatros

Programação dos Grupos de Trabalho
GT 01 - AS DIFERENTES ABORDAGENS DO CONCEITO DE
ESPIRITUALIDADE NAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - C-I-06
1. A espiritualidade do cuidado segundo Leonardo Boff. Carolina de
Carvalho Duarte Guimarães
2. A espiritualidade laica de Luc Ferry: um humanismo do homem-Deus.
Douglas William Ferreira
3. A filosofia da religião entre os conceitos metafísicos e a crença
religiosa. Gabriel Cássio Moreira Monteiro
4. A noção de cristianismo no pensamento enfraquecido de Gianni
Vattimo. Rondinele Laurindo Felipe
5. Arte, religiosidade e espiritualidade: diálogos e interseções a partir da
psicologia da religião. Hermenegildo Ferreira Giovannoni
6. Carl Gustav Jung, o conceito religião e a estruturação do ser. Monica
Giraldo Hortegas

22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 17:00h - C-I-06
7. Afinidades e distinções entre os conceitos de religiosidade e
espiritualidade: Contribuições da Psicologia da Religião. Tatiene Ciribelli
Santos Almeida
8. Espiritualidade em Thomas Merton: uma conversão prefigurada pela
arte. Érika Cristina Castro de Oliveira
9. Natureza humana: Considerações a respeito da categoria de espírito
em Viktor Frankl. Marcos Vinícius da Costa Meireles
10. O Conceito de espiritualidade em Soren Kierkegaard. Rômulo Gomes
de Oliveira
11. Um estudo de caso dos fenômenos mediúnicos em uma igreja do
Santo Daime. Graciellen de Moura Santos

...............................................

GT 02 - RELIGIÕES, AMBIENTES
E CULTURAS
20 de outubro de 2015 (Terça-feira): 14h às 17h - A-II-04
1. Processo de reavivamento e diversificação das práticas devocionais.
Lidiane Almeida Niero
2. Corpo e Peregrinação: Diálogos entre Técnica e Emoção Um Estudo na
Zona da Mata Mineira. Joanna Darc de Mello
3. O diálogo do oculto: a magia em Agrippa e na Wicca. Bruna Corrêa
Assis
4. Chico Rei, Irmandade do Rosário do bairro Alto da Cruz, Ouro Preto:
identidade e memória. Norma Maria Vieira dos Reis
5. Religião: uma instituição guiada pelo amor. Denise Martins da Luz;
Ludmilla Furtado da Silva
6. Candomblé hoje: neófitos e sacerdotes num intercâmbio sociocultural.
Anderson Rodrigues Teixeira
7. Ecologia subserviente ao capitalismo globalizado. Fábio Py
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h A-II-04
8. Discos voadores na Bíblia e etc.: entre ressignificações, redes e
fe(i)tiches. Vítor de Lima Campanha
9. Educação em espaços não-formais e cultura: um breve mapeamento
sobre a Assembleia de Deus em Canal Meriti. Aryanna Garcia Brandão
10. Festa do Rosário em Milho Verde (MG). Aline Brügger
11. A religiosidade brasileira contemporânea na perspectiva de visões
plurais. Dora Deise Stephan Moreira

GT 03 - RELIGIOSIDADE, HISTORICIDADE
E COMPREENSÃO
20 de outubro de 2015 (Terça-feira): 14h às 17h - C-II-04
1. A vocação transcendente do artista: O sagrado em Murilo Mendes e
Ismael Nery. Maria Laura Müller da Fonseca e Silva
2. Arte, símbolo e religião: as influências do pensamento pagão na arte
renascentista, uma análise da gravura Melancolia I de Dürer. Marcel
Henrique Rodrigues

3. O muralismo sacro de Antonio Nardi: uma análise da obra Dipinti
Murali Madonna, Gesù e Santi (1957). Dirceu Ferreira Barbuto
4. Arquitetura (neo)gótica e neocristandade: Experiência estética e
formas de institucionalização da Igreja católica no Brasil (1910-1930).
Diomedes de Oliveira Neto
5. A História da Arte Paleocristã e a compreensão da iconografia.
Alexandre de Siqueira Campos Coelho
6. “Descalçar as sandálias” (cf. Ex 3,5), Evangelli Gaudium e a Teologia
moral do Papa Francisco. Robson Ribeiro de Oliveira Castro
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - C-II-04
7. Conjecturas de uma compreensão filológica histórico-bíblica. Hamilton
Matheus da Silva Ribeiro
8. Seminário Mater Ecclesiae: evangelização como contribuição social.
Alex Divino Basilio & Leila Xavier de Almeida Ferreira
9. Da tradição oral ao registro escrito: o conflito estético no surgimento
do Cânon Bíblico. Celso da Gama Malcher Neto
10. A fotografia de Kevin Carter: a prática religiosa para os
marginalizados na compreensão da carta bíblica de Tiago. Wendell da
Cunha Lima
11. Conflito entre ciência e religião no Facebook. Rogério Fernandes da
Silva

GT 04 - HISTÓRIA E RELIGIÃO: MÉTODOS E METODOLOGIAS NA
ABORDAGEM DE FENÔMENOS RELIGIOSOS
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 1
1. Ciência da religião, história das religiões e história: disciplinas, práticas
e identidades. Arnaldo Érico Huff Júnior
2. Cosmos e Temporalidade: Discussão acerca da Liberdade, do Poder e
da Juventude no OPUS DEI. Nayara Cristina Lizarelli
3. Michel Meslin – Para uma Ciência da Religião: o método e o objeto.
Marco Antonio Barroso
4. O religioso na biografia histórica: uma introdução aos métodos de
Lucien Febvre e Carlo Ginzburg. Jorge William Falcão Junior; Eliza Feres de
Lima Moura
5. Os Redentoristas no Brasil: caminhos teórico-metodológicos de uma
pesquisa. José Leandro Peters

...............................................

6. Paradigma Indiciário e campo religioso brasileiro: “talvez existam mil
Menocchios a nossa espera”. Edgar Luiz Felipe da Silva

22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 17h - A-II-04
7. Psicanálise e Religião: de que pai se trata? Ludmilla Furtado da Silva;
Denise Martins da Luz
8. A confissão dos presos pela Inquisição no Brasil acuados dos crimes de
blasfêmias e proposições heréticas: Uma análise dos Processos-crimes.
Diogo Tomaz Pereira
9. Dispensas matrimoniais: Estratégias de uma elite colonial. Débora
Cristina Alves
10. Os processos de habilitação de genere: Fontes para o estudo da igreja
e sociedade mineira do século XVIII. Josimar Faria Duarte
11. Subsídios para a pesquisa das Irmandades em Minas Gerais:
sociabilidade, assistencialismo e religiosidade leiga entre os séculos XVIII
E XIX. Vanessa Cerqueira Teixeira

GT 05 - RELIGIÃO, EDUCAÇÃO E ARTE: PRÁTICAS ESCOLARES EM
PROL DO RESPEITO À DIVERSIDADE
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - D-03
1. O uso de recursos audiovisuais como ferramentas do Ensino Religioso
nos diferentes tipos de escola. Ana Beatriz Vilhena; Tania Alice de Oliveira
2. Entrelugares da oralidade e da escrita nas religiões afro-brasileiras:
uma dicotomia? Andréa Cristina C. Esteves Braga
3. A importância de se trabalhar com cosmovisões dos sistemas
religiosos em Ensino Religioso. Antônio Márcio Dutra Barbosa
4. A educação e a identidade na sociedade líquido-moderna: uma
reflexão. Elainy Fátima de Souza
5. O limite da tolerância para a disciplina que versa sobre a intolerância:
Ensino Religioso. Andréa Cristina Canário Esteves Braga; Fabiula Cristina
Lima
6. Arte e Debate: Reinventando o Ensino Religioso na Escola Pública.
Fernanda Ribeiro Barros

22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 17h - A-II-03
7. O cinema e a Igreja Católica. Juliana Rodrigues
8. Ensaios sobre o ensino religioso e a Ciência da Religião. Juliana Rogel
de Souza
9. Interdisciplinaridade no Ambiente Escolar: Contribuições da
Musicalidade às Aulas de Ensino Religioso. Madson Cardoso
10. A literatura como recurso pedagógico: Ensino Religioso e
Epistemologia. Maria Conceição Schetino
11. Formação docente e o ensino religioso na perspectiva da escola
pública. Marina Rogel de Souza
12. Formação docente, sexualidades e experiências religiosas: Narrativas
a partir do filme “Milk – A voz da igualdade”. Roney Polato de Castro

GT 6 - INTERFACES ENTRE CIÊNCIA (S) DA (S) RELIGIÃO (ÕES) E
ENSINO RELIGIOSO
20 de outubro de 2015 (Terça-feira): 14h às 17h - B-I-07
1. O que há de religioso na educação religiosa? Uma visão educacional
em Abraham Joshua Heschel. Emivaldo Nogueira
2. Em busca de uma educação transformadora no ensino religioso: o
professor como mediador de práticas solidárias. Ana Paula Soares
Loureiro Rodrigues e Ana Cristina de Almeida Cavalcante Bastos
3. O Ensino Religioso numa perspectiva inclusiva: Um novo olhar para a
inclusão de alunos com deficiência escolar. Ana Cristina de Almeida
Cavalcante Bastos
4. Reflexões sobre o livro didático de Ensino Religioso da Rede Municipal
João Pessoa/PB. Maria Gorete Santos Jales de Melo
5. Ritos de iniciação como ato educativo: Um estudo comparativo da
iniciação à fase adulta. Josilene Silva da Cruz

21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - B-I-07
6. O Ensino Religioso no Sudeste do Brasil: A influência das legislações no
Ensino Religioso. Nathália Ferreira de Sousa Martins
7. A contribuição das Ciências das Religiões para ser professor de Ensino
Religioso: Um olhar sob o ponto de vista de alunos da licenciatura em
Ciências das Religiões. Fernanda Santos do Nascimento

...............................................

8. As interfaces entre o Ensino Religioso “laico” na Itália e no Brasil: O
contributo de Raffaele Pettazzoni para os estudos das religiões na
Academia. Márcia Maria Enéas Costa; Josilene Silva da Cruz
9. O Ensino Religioso na escola: Interlocuções entre FONAPER e Ciências
das Religiões. Thalisson Pinto Trindade de Lacerda
10. Ensaios sobre questões de currículo, gênero e Ensino Religioso. Rafael
Ferreira de Souza Honorato; Mayanne Júlia Tomaz Freitas; Mirinalda Alves
Rodrigues dos Santos

GT 7 - ARTE, GÊNERO
E RELIGIÃO
21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - D-04
1. Nosso Lar: notas sobre a arte possível às mulheres. Ana Luíza Gouvêa
Neto
2. A arte como forma de inclusão e a participação dos jovens nas igrejas.
Bianca Trindade Elias; Larissa da Trindade Paulino
3. Dança e adoração: um novo espaço para o feminino no culto
Pentecostal. Ana Letícia Aires Ribeiro Ricco
4. O protagonismo dos bastidores: a relevância feminina no universo da
Folia de Reis. Andiara Barbosa Neder
5. As Mulheres Quilombolas e seus fazeres artísticos: ressignificação e
empoderamento. Nilza Maria Pacheco Borges
6. Religiosidade: Influências na criação da Arte Popular Brasileira. Liliane
Alfonso Pereira de Carvalho; Norberto Stori
7. O sagrado na poesia de Paula Tavares. Ciomara Brder
22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 10h - C-II-06
8. A Representação do Feminino no Cemitério Municipal de Juiz de Fora.
Leandro Gracioso de Almeida e Silva
9. Mulheres no espaço privado ou público? Casamento, trabalho, divórcio
e o estereótipo de família ideal propagado pela Igreja Católica em Juiz de
Fora (1930-1945). Mônica Euzébio da Costa
10. Voluntárias da pastoral da criança como matriz de análise para
estudo de fenômenos patriarcais católicos. Micaele Oliveira Eugênio Costa
7.

A

11. Representações cinematográficas das comunidades muçulmanas na
França: análise da obra de Yamina Benguigui. Ryan Brandão Barbosa
Reinh de Assis
12. O judaísmo e suas relações histórico-sociais como chave de leitura de
Foi assim, de Natalia Ginzburg. Hideide Brito Torres
13. Judaísmo e teoria queer. José Flávio Nogueira Guimarães
14.Tensões entre religiosos e a comunidade LGBT: Das Igrejas para as
ruas. Renan da Cruz Maciel

GT 08 - LITERATURA E
DIVERSIDADE RELIGIOSA
20 de outubro de 2015 (Terça-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 1
1. Gorgó e Momos: Retórica desmedida no riso renascentista. Karina
Fonsaca
2. A paródia do Cenóbio da forma-de-vida em Sade lido por Agamben.
Leonardo de Souza Ramos; Mauro Rocha Baptista
3. A apropriação machadiana da figura do Diabo no conto “Adão e Eva”.
Izabella Maddaleno
4. A linguagem do eterno em Murilo Mendes. Edson Munck Junior
5. A jornada da alma e a paixão segundo G.H. Márcia Viana Pereira
6. “Braços de um mesmo rio”: Experiência poética e experiência religiosa
em Adélia Prado. José Antonio S. de Oliveira; Joe Marçal G. Santos

21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - D-05
7. O Oriente sem Véus de Harry Haller. Klara Maria Schenkel
8. Em busca de viver simplesmente: O Zen-Budismo na vida e obra de
Caeiro. Elisângela Aparecida de Souza Alves
9. Messianismo religioso e literatura. Ivânia Costa Rosa; Gustavo Rangel
Xavier
10. Caminhos missionários, escritas de si e da alteridade em o diário de
Simonton. Eliza Feres de Lima Moura
11. O conhecimento da religiosidade africana a partir da obra de Pierre
Verger. Ludmilla Silva de Oliveira
12. A literatura mediúnica como forma de preservar e rever os mitos.
Silas Roberto Rocha Lima

...............................................

GT 09 - MÚSICA,
RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE
22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 17h - B-II-08
1. A Música Como elemento potencializador das Manifestações Místicas.
Paulo Jonas dos Santos Júnior
2. Do batuque ao maxixe: rituais e gêneros periféricos na música
brasileira do século XIX. Maristela Rocha
3. A música umbandista no terreno virtual: possibilidades de novas
interações religiosas? Licia Oliveira Souza
4. “E os hinos estão ensinando ”: a música na cosmologia daimista. Paulo
César Caminha Ramos Filho
5. Música para sentir a presença de Deus: breve reflexão sobre louvor e
adoração entre evangélicos. Waldney de Souza Rodrigues Costa
6. Voz, Canto e Obra de Arte: por uma teologia da arte. Erika de Matos
Castilho; Paula Molinari
7. Os yoguins do século XXI: A representação do aprendiz pós-tradicional
orientalista pela canção de BNegão e Walter Franco. Vinicius Tobias

GT 11 - CRISTIANISMO E ESPAÇO PÚBLICO:
ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIAIS
20 de outubro de 2015 (Terça-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 2
1. Além das denominações religiosas: O espiritismo perante a
intolerância religiosa. Eliane Silva de Sousa; Daniel Salomão; José Cisneiro;
Maristela Ávila França; Regina Bilheiro Dias da Silva
2. Hannah Arendt: a caritas cristã agostiniana e a formação do espaço
público. Elissa Gabriela Fernandes Sanches
3. Entre a tradição e o progresso: O embate entre visões de mundo nas
páginas do jornal o novo mundo. Maurício Severo de Souza
4. Religião e política em Minas Gerais: o Movimento da Boa Nova e o
Partido dos Trabalhadores. Gabrielle dos Santos Marques
5. Religião nas tramas eleitorais paraibanas em 2010. Maria Isabel Pia dos
Santos
6. Pilatos e Jesus: O encontro de dois reinos e a atualidade. Nélson
Rodrigues Filho; Ronaldo Sérgio da Silva

21 de Outubro (Quarta-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 2
7. A doutrinação liberal por meio do protestantismo missionário (os
reflexos nas décadas de 1950 e 1960). Plinio Ferreira Alves
8. A Igreja de farda: Batistas e a Ditadura Militar. Sérgio Ricardo
Gonçalves Dusilek; Clemir Fernandes da Silva; Alexandre de Carvalho Castro
9. A relevância da ética religiosa católica e protestante no modo de
organização econômica e cultural do Brasil. Guilherme Neto Ferreira de
Oliveira
10. “Governo do justo”: Discurso político do Ministério Internacional da
Restauração. Sergio Paulo Gil de Alcantara
11. Igreja Universal do Reino de Deus e política: Uma análise do jornal
“Folha Universal” nas eleições de 2014. Willelm Martins Andrade Jardim
12. Dissensos entre os evangélicos: O debate sobre maioridade penal e
direitos humanos. Caio César Marçal

GT 12 - PROTESTANTISMO E
MODERNIDADE
20 de Outubro (Terça-feira): 14h às 17:30h - C-II-05
1. Respostas protestantes para os “desafios” da modernidade: uma
análise sociológica. Gustavo de Castro Patricio de Alencar
2. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil: História, formação de
identidade e uso da mídia. Elvio Nei Figur
3. Das denominações às práticas: diferenças de conceituações entre os
Evangélicos. Anna Carolina Alves Cruz
4. Igrejas "Gays": Protestantismo em marcha pelos Direitos Civis de Lgbts
no Brasil. Luiz Gustavo Silva De Oliveira
5. Influencia religiosa e sexualidade. Bruna Alves Novaes
6. Reencarnação e Protestantismo: um estudo de caso sobre Nehemias
Marien. Diógenes Braga Ramos

21 de Outubro (Quarta-feira): 14h às 17:30h - C-II-05
7. Marketing e performance religiosa: Multimídia e o desafio da
contextualização na Holding Assembleia de Deus Ministério Madureira
através do case de sua subsidiaria ADBrás/SP. Eliézer Cardoso de Oliveira

...............................................

8. Filosofia da história e secularização: notas para um debate. Breno
Mendes
9. Neocalvinismo ou dois reinos? Uma avaliação teológica do debate
acerca das relações entre o cristianismo e a cultura. Robson Freitas
Miranda Junior; Gustavo de Castro Patrício de Alencar
10. O “grande conflito” na modernidade: Um breve estudo sobre as
relações de gênero na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paulo Henrique
Bellonia Da Silveira
11. Fundamentos teológicos e bases históricas do Neo-Calvinismo. Isaque
Lins Sant’Anna
12. O Perfil neopentecostal das comunidades evangélicas que aderiram a
metodologia da visão celular no modelo dos doze: Uma adaptação das
práticas religiosas à sociedade secularizada. Lucélia Sá Pereira;
Washington Luis Passinho Verde Junior

GT 13 - PENTECOSTALIDADE E MOVIMENTOS
CARISMÁTICOS EM DIÁLOGO
22 de Outubro (Quinta-feira): 14h às 17h - C-III-11
1. A dimensão sectária das Assembleias de Deus no Brasil: Um debate a
partir da irrupção pentecostal na política. Élio Roberto P. S. Filho
2. “A salvação vem dos pentecostais”: uma análise compreensiva da
cosmovisão pentecostal. Ismael de Vasconcelos Ferreira
3. Metanoia Pentecostal: a educação superior na Assembleia de Deus no
Brasil. Marcelo Lopes
4. O protestantismo histórico e o neopentecostalismo no caldo cultural
pós-moderno. Carlos Henrique Pereira de Souza
5. “Ortodoxia e Renovação Espiritual” nas Igrejas Batistas – Tensões e
rupturas. Thiago Moreira
6. Proto-pentecostalismos no Brasil: uma análise a partir nos movimentos
messiânicos. Osiel Lourenço de Carvalho

GT 15 - LIBERDADE RELIGIOSA:
RELAÇÃO ENTRE DIREITO E RELIGÃO
21 de Outubro (Quarta-feira): 14h às 17h - C-III-10
1. A participação do amicus curiae frente ao estado laico. Paulo Ferreira
Cavalcante
2. Escola-residência diante do desafio do direito à liberdade religiosa.
Antônio Henrique de Castilho Gomes; Mateus Geraldo Xavier
3. Intolerância religiosa no brasil: Informações, estudos de casos,
números na tentativa de entender e intervir nos processos de
preconceitos. Carlos Alberto Ivanir do Santos; Mariana Gino
4. Islã e tolerância confessional. Alair Geraldo de Oliveira
5. Reflexões sobre o conceito de liberdade no Islam. Isabel Muñoz –Forero
6. Conversão religiosa na prisão: paradoxos. Ana Idalina Carvalho Nunes
7. Religião e espaço público europeu: a capelania prisional na França.
Antônio Carlos da Rosa Silva Junior

GT 16 - FILOSOFIA, MÍSTICA
E RELIGIÃO
20 de Outubro de 2015 (terça-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 3
1. A compreensão heideggriana acerca da questão do sagrado. Maria
Aparecida Rafael Pereira
2. A crítica nietzschiana ao ascetismo budista. Aline Grünewald
3. Albert Camus: sobre crer em um mundo sem Deus. Rafael de Castro
Lins
4. A meditação do sentido histórico no niilismo como condição para a
afirmação/apropriação da divindade do instante eterno. Leonardo Mees
5. A metafísica de Schopenhaurer e o Samsara Budista. Rodrigo Yuri
Gomes Teixeira
6. A mística da relação em Martín Buber. José Rogério Gomes de Sousa
7. A religião pagã segundo Nietzsche. Robione Antônio Landim

...............................................

21 de outubro de 2015 (Quarta-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 3
8. Currículo Paths e Budismo: Convergências e contribuições para a
consciência dos sentimentos e emoções. Rodrigo Silva Rosal de Araújo;
Maraiane Pinto de Sousa
9. Emil Cioran: Um místico nas lágrimas. José Rodrigo Gomes de Sousa
10.Em ritos o performer-místico e suas conversões semióticas. Amanda
Barros Melo; Maria Roseli Sousa Santos
11. Impenetrabilite Análogo. Rosalina Nunes Dutra
12. Keiji Nishitani: Abordagem filosófica da mística. Moacir Ribeiro da
Silva
13. Liberdade e superstição: Um diálogo entre Luís da Câmara Cascudo e
Espinosa. Ana Luísa Morais Barbosa
14. Mística em Teresa de Ávila: A descoberta do ser no amor. Cláudio
Verneque Guerson
15. Nos caminhos da doçura: poesia em Teresa de Jesus. Luciana Ignachiti
Barbosa

22 de outubro de 2015 (Quinta-feira): 14h às 17h - ANFITEATRO 3
16. O diálogo entre Heidegger e Hölderlin, palavra poética e sagrado.
Renata Angelo Pernisa
17. O diálogo inter-religioso: a partir da mística de Faustino Teixeira.
Dyego Batista Ávila
18. O mal e sua acepção mística e religiosa em Santo Agostinho, e o olhar
de Hannah Arendt sob a influência de Kant. E os pressupostos de
Nietzsche. Marco Aurélio de Brito
19. O repúdio à mística no pensamento de Levinas. Fabiano Victor de
Oliveira Campos
20. Poesia e a experiência mística de Deus em Martins Heidgger.
Cleverton Rodrigo Rocha Silva
21. Possibilidade de acesso à experiência mística a partir da
fenomenologia Heideggeriana. Miguel Angelo Caruzo
22. São João da Cruz e a experiência mística. Anne Emanuelle Cipriano;
José Rodrigo Gomes de Sousa
23. Schopenhauer e os Oupnek’hat. Roberto Pereira Veras.

GT 18 - IMAGENS, REPRESENTAÇÕES E RELIGIÃO NA
ANTIGUIDADE E NA IDADE MÉDIA
20 de Outubro (Terça-feira): 14h às 17h – A-III-05
1. A Migração Simbólica da Árvore Mítica e seus Acólitos na Grécia
Antiga: Origem, Transculturação e Ocultismo. Rafael Henein; Fabrício
Possebon
2. Arte e Devoção: As funções das imagens em Livros de Horas (século
XV). Patrícia Marques de Souza
3. As origens de LILITH. Maria Goretti Lanna
4. Justino Mártir e a dinâmica intercultural entre judeus, cristãos e
pagãos no Império Romano. Alessandro Arzani
5. Religião e Arte no filme Andrei Rublev, de Tarkóvski. Arlene Fernandes
6. A Torá como imagem de culto: concepções imagéticas do livro sagrado
israelita. Silas Klein Cardoso
7. Recepcionado por Magos: A visitação ao Menino Jesus em perspectiva
histórico-literária a partir do evangelho canônico e dos evangelhos
apócrifos da Infância. Carlos Alberto da Silva
8. O inferno nos atos apócrifos de Felipe: Uma aproximação literária.
Carlos Eduardo de Araújo de Mattos

GT 19 - ESTADOS UNIDOS:
RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA E SOCIEDADE
22 de Outubro (Quinta-feira): 14h às 17h - B-II-17
1. The City of Zion in Puritan Hymns - uma análise do discurso Jeremiad
na condução dos peregrinos. Guidyon Augusto Almeida Lima
2. Alexis de Tocqueville e a Doutrina do Destino Manifesto. Beatriz
Helena Domingues
3. Uma nação cristã? Apontamentos sobre o lugar do cristianismo na
origem política dos Estados Unidos. Roney de Seixas Andrade
4. “The mind of the south”; filosofia, temperamento, costumes e cultura
religiosa. Júlia Junqueira
5. Jerry Falwell: A Reforma do Fundamentalismo e Sua Reinserção no
Espaço Público Norte-americano. Ivan Dias da Silva
6. Política e Religião: O dilema fundamentalista cristão nos Estados
Unidos (Séc. XX-XXI). Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior
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21 – RELIGIÕES E
TRADIÇÕES ASIÁTICAS
20 de Outubro (Terça-feira): 14h às 17:30h - C-I-06
1. Aspectos religiosos e sociológicos do eremita da floresta
(vānaprastha), do asceta renunciante (parivrājaka), e do recluso védico
(saṃnyāsī) nas Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra). Matheus Landau
de Carvalho
2. O que é o Daoismo? Esclarecendo equívocos, revisando a história,
atualizando dados. Matheus Costa
3. Suddha Dharma Mandalam: sua trajetória para a América Latina até o
Brasil. Cristina Celia Cunha Zarantoneli
4. Budismo Primordial: Um relato sobre a primeira comunidade budista
no Brasil. Alexsânder Nakaóka Elias
5. Música e poesia para purificar o espírito. Deborah Vogelsanger
Guimarães
6. Cristãos de São Tomé: revisitando a história do Cristianismo e das
religiões do Oriente. Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva

EMENTAS E RESUMOS
Ementa dos Minicursos
1. “FILOSOFIA DA RELIGIÃO” E “CIÊNCIA DA RELIGIÃO”: ACERCA
DA CONTRIBUIÇÃO E DA ATUALIDADE DE SCHLEIERMACHER PARA
OS ESTUDOS DA RELIGIÃO
Davison Schaeffer de Oliveira
Doutor em Ciência da Religião (UFJF - CNPq)
davisonschaeffer@yahoo.com.br
A relação entre “Filosofia da Religião” e “Ciência da Religião” constitui o
tema central do presente minicurso. Buscaremos definir esta relação a
partir de uma abordagem histórico-sistemática, tendo como fio condutor a
obra clássica do filósofo e teólogo alemão Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher (1768-1834). Em primeiro lugar, investigaremos suas teses
centrais expostas em Über die Religion (1799) e na Glaubenslehre
(1830/31). A partir disso, em segundo lugar, indicaremos a história dos
efeitos de seu pensamento para as discussões sobre a religião na segunda
metade do século XIX e primeira metade do século XX, contribuindo tanto
para o debate filosófico da religião – “Filosofia da Religião”–, quanto para o
surgimento dos estudos histórico-comparados e fenomenológicos da
religião – “Ciência da Religião”. Em terceiro e último lugar, indicaremos a
atualidade de Schleiermacher para os recentes estudos da religião, em
particular para o campo das ciências da cultura e da história, assim como
para as teorias da subjetividade e do sentido. Interessante observar o fato
de que, não obstante o cenário de crítica sistemática à fenomenologia
clássica da religião, pelo menos desde a segunda metade do século XX, as
pesquisas acerca da obra de Schleiermacher se intensificaram neste
mesmo período, cujo resultado editorial consistiu na publicação gradual, a
partir de 1970 – e que ainda não terminou –, de sua Obra Completa Crítica
(Kritische Gesamtausgabe). Do ponto de vista didático-pedagógico,
realizaremos o minicurso combinando tanto o modelo de “comunicação
acadêmica” – mediante exposição oral do conteúdo –, como o modelo de
“seminário” – mediante a interação e diálogo aberto com os participantes.
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Do ponto de vista do material e dos recursos a serem usados,
distribuiremos um texto contendo ementa/bibliografia e também faremos
uso de projetor multimídia (se disponível).
Palavras-chave: Intuição. Sentimento. Universo. Piedade. Dependência.

2. PARADIGMA INDICIÁRIO: CONTRIBUIÇÕES E POSSIBILIDADES
NO ESTUDO DA RELIGIÃO
Edgar Luiz Felipe da Silva
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
edgarluizxxi.blogspotmail@yahoo.com.br
O minicurso discorrerá sua proposta em compreender alguns dos
desdobramentos na abordagem do Paradigma Indiciário (GINZBURG)
tendo em vista novas hipóteses sobre a autonomia relativa e as interações
que se estabelecem entre alta e baixa cultura em sua relação com os
substratos de crenças religiosas. Ao dividirmos o conteúdo ministrado,
debateremos numa primeira seção acerca desta abordagem (microanálise), da qual especula a partir de disciplinas distintas um modelo
epistemológico comum, sua perspectiva centrada nos resíduos de dados
marginais reveladores, e a diacronia na investigação a partir dos efeitos.
Na segunda seção, discutiremos como tema central, contribuições e
possibilidades da micro-análise em seus enfrentamentos de questões
surgidas no processo de interpenetração no estudo da religião. Tendo
como objetivo apontar reflexões metodológicas que dizem respeito à
circulação de culturas e a redução da escala de observação como vínculos
possíveis na viabilidade de um meio para atingir a compreensão de aspetos
específicos relativos a uma sociedade – suas redes onde revelam-se atores
sociais – e a religião.
Palavras-chave: Ciências da Religião. Epistemologia. Micro-história. Carlo
Ginzburg. Crenças Populares.

3. O TRABALHO ARTÍSTICO COMO CAMINHO MÍSTICO: A
CONTRIBUIÇÃO DE JOSEMARIA ESCRIVÁ, FUNDADOR DO OPUS
DEI, PARA A TEOLOGIA DA ARTE
João Carlos Nara Júnior
Arquiteto e Urbanista Museu Nacional (UFRJ)
arqueologia@narajr.net
“Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os demais com
o trabalho”. Estas palavras — tantas vezes repetidas por são
JosemariaEscrivá desde a fundação do Opus Dei, a 2 de outubro de 1928 —
estão no cerne do desenvolvimento da Teologia do Trabalho no
pensamento católico. Ciente de que a vida cotidiana supõe uma ampla
gama de realidades (vínculos familiares, amizades, atividades culturais,
estudo, esporte, dores e alegrias, etc.), são Josemaria costumava resumir
no trabalho a categoria teológica da cotidianidade. Para Escrivá, as
dimensões do trabalho ultrapassam o mero esforço prático ou intelectual:
dentre outros aspectos, o trabalho também tem uma conotação social e dá
colorido ao cotidiano: é ofício, ocupação, profissão. Tal compreensão
acerca do modo cristão de estar no mundo é inovadora e ilumina a noção
de secularidade. Os debates teológicos sobre o tema evoluíram segundo
duas correntes no século XX, uma frisando o processo laboral e a outra
priorizando o produto laboral. Embora não tenha tomado partido nessas
discussões, depreende-se dos textos de são Josemaria uma preferência
pela primeira linha, que foi posteriormente confirmada pelo ensinamento
de são João Paulo II. Em outros termos, o potencial transformador do
trabalho é maior para quem o exerce do que para o que é produzido:
assim, a transformação do mundo não se mede pela melhora da produção,
mas pela humanização do trabalhador. Tal humanização é imitação de
Cristo operário e, portanto, caminho místico de santidade. Através do
trabalho científico da inteligência, da responsabilidade ética decisória, ou
da capacidade técnica do artista o homem torna-se artífice do mundo e
sacerdote da criação. Qualquer realidade profana pode adquirir a
transcendência da arte quando o cristão faz, com palavras de são
Josemaria, “o milagre de converter a prosa diária em decassílabos, em
verso heroico, pelo amor com que realizais a vossa ocupação habitual” (É
Cristo que Passa, n. 50).
Palavras-chave: Trabalho. Arte. Secularidade. Teologia. São Josemaria
Escrivá.
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4. A ESTÉTICA DO FENÔMENO RELIGIOSO PRESENTE NOS LIVROS
DIDÁTICOS DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO NO
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
Josemar Francisco Pegorette
Mestre em Ciências das Religiões (UNIDA)
jfpegorette@gmail.com
O minicurso visa analisar a estética da presença ou ausência do fenômeno
religioso, nas obras de sociologia e filosofia do ensino médio, inseridas no
Programa Nacional do livro didático nos anos de 2012 a 2014, tendo como
base os conceitos de Durkheim e Eliade, a partir das atividades
desenvolvidas pelos docentes junto aos alunos do Instituo Federal de
Educação do Estado do Espirito Santo, e suas relações com a estrutura do
PNLD, numa visão de análise e interpretação do currículo e das políticas de
escolha do livro de didático.
Palavras chaves: Educação. Sociologia. Filosofia. Currículo. Material
Didático. Discurso religioso.

5. DE OURO PRETO/MG A PINHÕES/MG, SEGUINDO NOSSA
SENHORA NA TRADIÇÃO DO CONGADO
Maria Luiza Igino Evaristo
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
mlieteja@yahoo.com.br
Sandra Helena Barroso
Mestranda em Ciências da Religião (PUC-Minas)
sandritagege@yahoo.com.br
Tendo em vista que o Congado é uma forte manifestação cultural do povo
negro, cujas raízes remontam o período colonial, esta proposta busca
trazer uma reflexão da manutenção desta tradição nos dias de hoje, assim
como pôr em prática a Lei 10.639 que traz a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura da África em todas as instâncias educacionais. Uma vez
que os professores da rede pública estão entre o público do evento, este
diálogo se faz pertinente tal qual a todos que se dispõem ao estudo das

tradições religiosas e festivas. Deste modo, no primeiro dia de minicurso
será apresentado um histórico a respeito da origem do Congado, tendo
como foco a região de Minas Gerais. Para tal serão utilizados recursos
audiovisuais e igualmente uma apostila que servirá como um pequeno
roteiro para os participantes utilizarem, inclusive posteriormente em sala
de aula com seus alunos. No segundo dia de minicurso o foco será o
Congado na atualidade, levando-se em conta os conflitos, alegrias,
manutenção e preservação dessa prática cultural. O material a ser utilizado
também será composto de apostila e audiovisual, acrescido da
participação de uma congadeira representante quilombola da cidade de
Pinhões, que trará um pouco da dança e da música dos congadeiros em
suas homenagens a Nossa Senhora do Rosário.

6. INTERFACES E APROXIMAÇÕES DA TRADIÇÃO DA IGREJA PÓSVATICANO II E DAS CIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PARADIGMA
ECOLÓGICO DE LEONARDO BOFF
Gean Carlos dos Santos
Doutorado em Teologia Sistemática (PUC-Rio)
naegs@yahoo.com.br
Mariana de Matos Ponte Raimundo
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
marianamatospr@hotmail.com
A proposição desse minicurso surge da constatação da emergência de um
novo paradigma civilizacional, capaz de resgatar as dimensões da vida
humana e do cosmos, especialmente dos seres vivos mais fragilizados e
ameaçados e de toda a comunidade da vida. A contemporaneidade tem
demonstrado possibilidades de aproximação entre Ciências-Teologia e a
Ecologia, podendo ser este lugar comum de contato aproximativo, capaz
de criar múltiplas conexões, pois a vida é importante para todos e todas,
crentes ou não. Na perspectiva da Tradição católica percebe-se certa
abertura da Igreja, apesar de ainda timidamente em algumas instâncias
dela ao diálogo com as descobertas científicas, principalmente a partir do
Concílio Vaticano II. O conceito de Tradição que, de certa forma, perdeu
sua função conservadora, adquiriu durante e após o referido Concílio o
papel de inserir, de diferentes modos, a Igreja no mundo grande
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transformação. Portanto, pretende-se fazer uma leitura teológico-histórica
a partir das fontes da Fé, Escritura e Tradição eclesial e um cotejamento
entre as Ciências, especialmente humanas, buscando pontos de contato
com suas múltiplas interfaces e aproximações que servem como
referenciais para essa reflexão acerca do sentido teológico de vida a partir
da Ecologia Boffiana e sua relevância para o discurso teológico
contemporâneo. Leonardo Boff e sua visão de Ecologia como casa comum
de todos os seres vivos, fundamentada numa Ética que leva em
consideração o grito dos pobres, o respeito pela vida a partir do cuidado,
como direito e dever de todos, em vista de uma nova humanidade
contribui para a compreensão contemporânea da vida, mediante as
Ciências e a nova cosmologia, buscando suas interfaces e aproximações.
Palavras-Chave: Crise Ecológica. Espiritualidade Ecológica. Teologia da
criação.

7. LIMITES IDENTITÁRIOS ENTRE JUDEUS, CRISTÃOS E PAGÃOS
(SÉC. I-III)
Alessandro Arzani
Doutorando em História (UFRGS - Capes)
arzanimaster@gmail.com
Os três primeiros séculos desta Era são marcados por relações bem
particulares entre judeus, cristãos e pagãos. Neste período a expectativa
messiânica proveniente dentre os judeus se propaga e se desdobra em
uma variedade de crenças que serão etiquetadas como “cristianismo”. As
relações entre judeus, cristãos e pagãos são complexas, marcadas
especialmente por períodos de tolerância, animosidade e disputas.
Compreender a trama social na qual se dá a convivência entre esses
diversos grupos é um grande desafio que tem chamados a atenção de
inúmeros pesquisadores. Assim, por meio de uma exposição dialogada
propomos discutir os limites identitários desses três grupos no Império
Romano. Desse modo, buscamos ampliar a reflexão sobre as dinâmicas
interculturais que compõe este rico espaço de transformações religiosas e
sociais.
Palavras-chave: Identidades. Império Romano. História do Cristianismo

8. A EVOLUÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Naiana Zaiden Rezende Souza
Mestranda em Ciências Sociais (UFU)
naianazaiden@gmail.com
O Brasil, desde o descobrimento até a Independência, foi colônia de
Portugal, e, portanto, teve a Igreja Católica como religião oficial. A partir de
1822, o país saiu da condição de colônia e passou a ser um Império
Monarquista, governado por Dom Pedro I. Em 1824, foi outorga a primeira
Constitucional nacional, que apesar de prever diversos direitos individuais,
no que concerne à liberdade religiosa, em nada inovou. Com a
Proclamação da República em 1889, e com a segunda Constituição
brasileira em vigor no ano de 1891, houve uma modificação substancial
acerca dos demais segmentos religiosos diferentes do catolicismo. Isto
porque houve uma ruptura entre Estado e Igreja, deixando, a Igreja
Católica, seu do posto de religião oficial do Brasil e dando liberdade para
que outros cultos fossem livremente professados. A partir daí, as outras
Constituições pouco alteraram os direitos e garantias individuais.
Entretanto, a questão da liberdade religiosa só foi amplamente discutida e
revista com o advento da Constituição de 1988 que consolidava os
princípios e garantias fundamentais dos indivíduos e o Estado Democrático
de Direito. Tal texto manteve as garantias previstas pelas Constituições
anteriores, e previu outras. Nesse sentido, com esse minicurso pretende-se
passar pela evolução da liberdade religiosa nas leis brasileiras analisando,
principalmente, como era e como é vista a questão religiosa pelo Direito.
Assim, durante o minicurso haverá exposição dos pontos a serem
debatidos, bem como leitura dos artigos legais referentes ao tema e
discussões de assuntos polêmicos sobre o que estiver sendo estudado.
Uma apostila será preparada para complementar tudo o que for passado
no quadro e via slide (fazendo-se, portanto, uso de computador e data
show). Além de textos, também serão usados vídeos de documentários,
filmes e reportagens que mesclem a questão da liberdade religiosa com o
ordenamento jurídico.
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9. RELIGIÃO, AUTORREFLEXIVIDADE E AUTOTRANSPARÊNCIA: UM
INCURSO NA FILOSOFIA DO ESPÍRITO DE TILLICH SOB O PRISMA DA
LITERATURA SECUNDÁRIA CONTEMPORÂNEA
Fábio Henrique de Abreu
Pós-doutorando em Filosofia da Religião (UFJF - PNPD/CAPES)
faique_abreu@yahoo.com.br
Este minicurso intenciona oferecer um incurso no conceito de Unbedingte
– e em seu correlato Sinngehalt – como terminus technicus para uma
interpretação rigorosa da “filosofia da consciência e do sentido”
desenvolvida por Tillich entre 1919 e 1925. Por Unbedingtedeve-se
entender, em primeiro lugar, a totalidade mais profunda e importante de
sentido, ou melhor, o Sentido (Sinn) que é, ao mesmo tempo, fundamento
e intenção de todo sentido particular. O corolário desta percepção é que o
sentido incondicionado opera como um noema da consciência intencional
ou noética. Em segundo lugar, deve-se entender que o incondicional
constitui, de igual forma, tanto o fundamento da certeza de Deus, quanto
o fundamento da certeza de si. Assim, a partir da demarcação do
relacionamento entre a teoria da religião e a formação da autoconsciência
individual, nosso minicurso buscará matizar, num primeiro momento, não
apenas a relevância da reflexão de Tillich para uma compreensão
substantiva da religião – perspectiva que julgamos fundamental para uma
“ciência da religião” digna do nome –, como também sua possível
contribuição para as discussões atuais em torno a uma “teoria da
subjetividade”. Num segundo momento, defenderemos que a apreensão
dos contornos fundamentais da teoria da religião e da subjetividade,
desenvolvida nos escritos que conformam sua guinada para uma “teoria
idealista-neokantiana do sentido”, é indispensável para uma compreensão
rigorosa também da terceira fase de seu pensamento – a saber, a fase de
sua guinada para a ontologia. Como é de conhecimento geral, a ontologia
de Tillich alcança, sobretudo nos três volumes de sua SystematicTheology,
sua formulação mais exaustiva. O que esperamos tornar evidente é que a
ontologia tardia de Tillich deve ser lida sob o prisma de sua filosofia da
consciência e do sentido, uma vez que é nesta teoria que a fundamentação
ontológica dos escritos mais tardios de Tillich encontra seu prius.
Palavras-chave: Subjetividade. Religião. Filosofia da consciência e do
sentido. Intencionalidade.

Resumos dos Banners
1. ANÁLISE VIA GEOGRAFIA DA RELIGIÃO DA DINÂMICA DAS
INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO-MG NO
ANO DE 2015
Antônio Márcio Dutra Barbosa
Bacharel interdisciplinar em Ciências Humanas (UFJF)
amarciod@hotmail.com
Jussara Isabel da Silva
(UFJF)
amarciod@hotmail.com
Resumo: Na presente pesquisa buscamos por meio de uma análise com
metodologia da Geografia da Religião, identificar e expor as diversas
instituições religiosas com atividade na zona urbana da cidade mineira de
São João Nepomuceno, situada na Zona da Mata, tendo como base os
dados do ano de 2015, coletados in loco e com auxílio de dados censitários
oficiais. Com referenciais cartográficos debatemos a influência das
instituições e o ano de inauguração de cada, número de adeptos, além das
possíveis mudanças territoriais destas, e o que causa tais mudanças. Com
auxílio da demografia alcançamos uma proposta que vem a apontar uma
amostragem estatística para o proposto. Com o conjunto de resultados
tem-se uma construção do esquema representativo que vem a dispor a
classificação sócio geográfica da pertença e influência das religiões na
citada cidade, obtendo então uma possibilidade de diferenciação e
comparação entre os grupos majoritários e minoritários, além das
complexas relações oriundas da situação.
Palavras-chave: Geografia da Religião. Demografia. Dinâmica religiosa.

2. AFINAL, O QUE É MACUMBA? UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
DOCENTE
Demaísa de Sousa Alves
Licenciada em Filosofia (UFJF - PIBID)
maisatkl@hotmail.com
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Virgínia Nathalino Rodrigues Louzada
Licenciada em Filosofia (UFJF - PIBID)
vi.rodrigues@outlook.com
Jusley Vidal
Acadêmica de filosofia (UFJF - PIBID)
jusley.vidal@hotmail.com
Juarez Gomes Sofiste
Mestre em Educação (UFJF - PIBID)
jsofiste@yahoo.com.br
Resumo: Apesar do que é promovido por grupos midiáticos e religiosos, os
esforços para o ensino da tolerância se concentram na escola, local de
pluralidade. Através do diálogo, o professor propõe a reflexão sobre o
discurso hostil. Especialmente nas aulas de filosofia, não importando a
temática, a questão religiosa surge como forma de debate. Em uma turma
da primeira série do Ensino Médio de uma escola pública, era discutido o
Mito da Caverna de Platão durante a aula de filosofia, quando os (as)
estudantes se manifestaram sobre como as religiões poderiam ser
manipuladoras. Segundo alguns alunos, as religiões afro-brasileiras,
chamadas “macumba” seriam as únicas religiões malignas. Sendo um
discurso depreciativo, a docente interveio contrariamente à posição
dogmática desse grupo, promovendo igualdade e tolerância. Em um
segundo momento, retomando a filosofia platônica, foi explicitado aos(as)
alunos(as) o que seriam as religiões de matrizes africanas e apresentando
através de imagem o que seria “macumba”, acompanhado da reprodução
sonora do instrumento. Nesta ocasião, um dos alunos pode revelar ser
filho de “Mãe de Santo”. Os colegas, admirados, constataram que a
ignorância interfere negativamente nas relações sociais. Conforme um
aluno, à semelhança do personagem do mito, a docente desempenhou o
papel de retornar à caverna para revelar aos outros habitantes a luz, ou a
verdade. A filosofia curricular permite aos (às) alunos(as) investigarem
reflexivamente o cotidiano, revelando, a contragosto da tentativa de
criminalização da atividade educadora, a possibilidade de erradicação das
discriminações e o papel da escola no incentivo à tolerância religiosa.
Palavras-chave: Religião de matriz afro-brasileira. Docência. Tolerância
Religiosa. Filosofia. Ensino Médio.

3. A REFORMA E A PROPAGANDA RELIGIOSA: PINTURAS E
XILOGRAVURAS DE LUCAS CRANACH, O VELHO
Elvio Nei Figur
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
elviofigur@gmail.com
Resumo: Lucas Cranach (1472-1553), o velho, um proeminente artista
alemão de sua época, viveu em Wittemberg de 1504 a 1550 e foi o pintor
da corte de Frederico III, eleitor da Saxônia. Durante este tempo ele se
tornou um dos cidadãos mais respeitados da cidade, servindo como
burgomestre (prefeito) da cidade por vários anos. Cranach aderiu à
Reforma Protestante e, como amigo pessoal de Martinho Lutero, produziu
uma diversidade de pinturas e xilogravuras que retratam suas percepções
dos ensinamentos do amigo. Suas obras, impressas em panfletos e ou
expostas em igrejas, serviram, de certa forma, como ‘propaganda’ do
movimento reformatório bem como das temáticas religiosas abraçadas.
Cranach também pintou vários retratos de Martinho Lutero e de sua
família além de ilustrar a primeira edição do Novo Testamento alemão em
1522. Suas pinturas mais conhecidas dessa fase são as do altar da igreja
luterana da cidade de Wittenberg. Elas se distinguem por enfocar a
essência da fé cristã luterana, e por apresentar Cristo como centro no
anúncio do evangelho, e não o clero religioso. O objetivo do banner é
mostrar um pouco do trabalho desse artista e sua importância na
provocação dos debates, na divulgação dos ideais defendidos pelo
reformador Martinho Lutero e na comunicação da ‘fé luterana’ naquele
contexto.
Palavras-Chave: Luteranismo. Arte. Comunicação.

4. MADONNARO: UM ESTUDO DO DISCURSO IDEOLÓGICO
RELIGIOSO E ARTÍSTICO A PARTIR DO TEMA PICTÓRICO DA
MADONNA
Marcelo Amaral Coelho
Especializando em Educação Museal (ISERJ /Instituto ZION)
m.a.coelho38@gmail.com
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Resumo: A pintura Madonnaro é uma tradição em terras italianas, haja
vista que surgiu ali, no distante século XVI. Como o próprio nome
denuncia, tais pintores reproduziam a imagem da Madonna. No Brasil são
inexistentes estudos relacionados à prática. Com o objetivo de lançar um
olhar crítico sobre essa atividade pictórica buscamos referências históricas
que permitissem conceituá-la. A ideia foi investigar o Madonnaro
enquanto gênero, técnica ou linguagem. A partir dessa investigação nos
deparamos com a necessidade de regressar à primeira imagem da Virgem,
nas catacumbas romanas. Igualmente, empreendemos uma pesquisa
quanto à influência popular na formação de novas tipologias marianas.
Para isso, a leitura de referências de origem italiana, berço do Madonnaro,
foi imprescindível. As informações obtidas resultaram na discussão em
torno da simbologia da Virgem Maria. As análises dispensadas a tais fontes
permitiram concluir que o Madonnaro é um gênero de pintura que, por
meio de uma técnica particular, pode se constituir numa linguagem capaz
de contribuir nos processos de fruição e apreensão dos indivíduos.
Continuando, se estabeleceu que, no início, a imagem de Maria estava
ligada à tradição patriarcal, simbolizando a dádiva sagrada de trazer à luz o
Salvador. Ao longo dos tempos, a composição sofreu influências e
alterações, culminando no tema contemporâneo da “Maternidade”,
explorado por vários artistas, simbolizando o ato humano de ser mãe. O
discurso religioso cedeu lugar tema artístico; preservou-se a estrutura
composicional do tema, mas se alterou sua identidade.
Palavras-chave: Madonnaro. Ícone. Arte Paleocristã. Simbologia.

5. CE N'EST PAS
Rosalina Nunes Dutra
Especialista em Ciências das Religiões (UFPB)
isabellefontan35@gmail
Resumo: Efetuou-se um ensaio sobre uma análise hermenêutica no
primeiro verso da introdução Tao Te Ching, onde gera seus símbolos a
partir do desconhecido. Toda a existência, que antecede as formas
infinitamente diversas do mundo, se utilizando de uma linguagem
figurada, para designar o inefável, para sugerir ao menos algo de sua
natureza e imensidão pois a uma inquietude da percepção de sua presença

e movimento para uma harmonização do texto, da vida e dos movimentos.
No verso inicial abarca todos os conceitos humanamente atribuídos a ele.
Pois seu nome torna-se objeto do método na busca do seu interior,
possibilitando nomeação conforme sua essência rítmica constante, o nome
e o nascimento da virtude e das coisas, se dar na rima melódica que ressoa
a força de trazer consigo as coisas átona. O método proposto do cálculo
proporcional simbólico religioso da cosmogonia ocorrente no surgimento
de correlatos sobre sua linguagem logica-simbólica própria, o axioma que
não é provada ou demonstrada. As proporções simbólicas como método
nos permitindo a uma análise mais profunda que se obteve indicativos de
um surgimento anterior as coisas, com o emprego do cálculo da tabula da
verdade poderemos assim neste analise chegar a sua origem, essência,
morte, regeneração, tempo, comportamental e filosófica. O verso inicial do
texto como símbolo podendo ser analisada através do cálculo da tabela da
verdade e de análise numérica para homogeneização dos fatores
característicos das proposições simbólicas como a negação que serve para
ser logica, equivalentes e conectivos e analise de agrupamentos.
Palavras-chaves: Nome. Tempo. Método. Proporções Simbólicas e
Conectivos.

6. A DÁDIVA E O DIVINO: A IMPORTÂNCIA DO RITUAL PARA A
MANUTENÇÃO DA VIDA SOCIAL
Lucélia Sá Pereira
Graduando em Ciências Sociais (UFMA)
luceliashalom@hotmail.com
Washington Luis Passinho Verde Junior
Graduando em Ciências Sociais (UFMA)
wlpvjr@hotmail.com
Resumo: O objetivo desse trabalho não é apenas fazer uma descrição
etnográfica de alguns momentos observados na Festa do Divino Espírito
Santo da região de Alcântara MA, mas, sobretudo tentar entender como
esses rituais que foram observados podem ser analisados através da obra
Ensaios sobre a Dádiva de Marcel Maus, que ocupa um lugar de destaque
na literatura antropológica, buscando então, perceber de que forma as
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categorias por ele abordada podem nos ajudar a compreender a festa para
além do que aparentemente ela representa no cotidiano comum. A partir
das reflexões feitas no campo da pesquisa e pela manipulação de
categorias e conceitos deste autor, pretende-se compreender como sua
teoria da dádiva pode ser resgatada como um modelo interpretativo de
grande atualidade para compreender como o universo de representações
e simbologias presentes em alguns rituais são de suma importância para
pensar os próprios fundamentos da vida em sociedade.
Desse modo, percebemos a seriedade que a população tem em relação ao
festejo, que é muito venerado e respeitado por todos. As pessoas
envolvidas no ritual não estão apenas representando personagens, elas
têm o Divino como referência de suas vidas, ao mesmo tempo em que este
é uma simbologia, existe um compromisso existencial marcado por
devoção e dedicação.
Palavra-chave: Festa do Divino. Marcel Maus. Simbologia. Laços sociais.

7. CRIACIONISMO VERSUS NEODARWINISMO: UMA ANALISE DAS
TESES DE RICHARD DAWKINS E MICHAEL BEHE
Camila de Oliveira Sá
Licenciando em Ciências Biológicas (UEMG-Ubá - FAPEMIG)
camila_sa09@yahoo.com.br
Marco Antônio Barroso
Doutor em Ciência da Religião (UEMG-Ubá)
marco.barroso78@gmail.com
Mauro Bruno da Silva Lacerda
Licenciando em Ciências Biológicas (UEMG-Ubá)
mauro.lacerda@uemguba.edu.br
Christiano Demétrio de Lima Ribeiro
Professor do DCBio (UEMG-Ubá)
cdlribeiro@gmail.com
Resumo: O embate entre as teorias criacionista, de Michael Behe, e
neodarwinista, de Richard Dawkins, leva, a partir de reflexão mais

profunda, ao questionamento sobre a argumentação usada pelos autores
para defender suas teses. O presente estudo tem finalidade de demonstrar
as falhas dos mesmos, no que se refere ao processo argumentativo. Para
isso foi realizada leitura crítica de obras dos pesquisadores, A caixa preta
de Darwin: o desafio da bioquímica à teoria da evolução, de Michael Behe
e do O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. A partir disso foi possível
constatar que ambos autores usam argumentos falhos para defender suas
ideias, não conseguindo fazer generalizações ou mesmo trazer inovações
ao assunto defendido por cada um deles. O design Inteligente, de Behe, é
ainda mais incoerente, do ponto de vista argumentativo, pois se vale de
provas que não podem passar pelo falseamento, como a evolução nos
níveis bioquímicos, rejeitando o fato de que esses não são degenerados
facilmente e por isso não podem ser usados em pesquisas. Já Dawkins,
constrói sua fundamentação sobre a ideia de o gene ser egoísta, contudo
não há qualquer evidencia de que o gene não o seja, por tanto sua teoria
também não pode ser falseada, deixando de ser ciência. Pode-se afirmar
então que os autores em questão, ao menos nos livros em estudo,
constroem uma filosofia da ciência para defender seus ideais.
Palavras-chave: Neodarwinismo. Evolução. Teoria do designe inteligente.
Gene.

8. O ADVENTO DA CIÊNCIA MODERNA E O PENSAMENTO
RELIGIOSO
Carolina Maria Vieira Gomes
Acadêmica em Ciências Biológicas (UEMG/Ubá - PIBIC/CNPq)
carolinamaria2012@yahoo.com.br
Marco Antonio Barroso
Doutor em Ciência da Religião (UEMG/Ubá)
marco.barroso78@gmail.com
Priscila Paschoalino
Doutora em Letras e Linguística (UEMG/Ubá)
priscilapaschoalino@yahoo.com.br
Resumo: Para o senso comum científico, ciência e religião contém
abordagens opostas e incompatíveis sobre a realidade. Este pensamento
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ganha força a partir do advento da modernidade, datada a partir do século
XVI. A ciência moderna se caracteriza por adotar uma visão mecanicista do
mundo e o método indutivo. O conhecimento religioso é reduzido a uma
crença particular. A secularização toma ênfase em meio a comunidade
científica levando muitos adeptos a se tornarem agnósticos e ateus. A
religião se torna inimiga do progresso científico. Surge então o
cientificismo, termo este que ganha uma conotação negativa nos dias de
hoje e pode ser entendido como uma doutrina que considera os
conhecimentos científicos como definitivos e tem a razão como base. O
Objetivo do trabalho é compreender a ligação entre o pensamento
religioso e o científico na origem da ciência moderna; incentivar o olhar
crítico sobre as ciências, como forma provisória de saber. Como
metodologia, pretende-se abordar a relação entre o pensamento científico
e o religioso, a partir de uma forma de aplicação das concepções
desenvolvidas por Max Weber sobre a construção científico-econômica do
mundo moderno. Pode-se compreender a ascensão do saber científico,
partindo da ideia de desencantamento do mundo, chegando-se à
conclusão de que sem o substrato religioso (cristianismo) não teríamos o
que denominamos de “ciência moderna ocidental”.
Palavras-chave: Ciência. Religião. Modernidade.

9. DISCURSOS RELIGIOSOS E "IDEOLOGIA DE GÊNERO": TENSÕES
NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS NACIONAL E MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO
Janaílde Araújo Fonseca
Graduanda de Pedagogia (UFJF)
janaildefonseca@yahoo.com.br
Roney Polato de Castro
Doutor em Educação (UFJF)
polatojf@yahoo.com.br
Resumo: Considerando, nos últimos anos, a ascendência de movimentos
religiosos diversos e suas interferências nos espaços públicos e em
diferentes esferas sociais, e ainda motivados por incômodos de algumas
experiências pessoais no campo da religião, nos propomos neste trabalho

estudar os atravessamentos dos discursos religiosos na construção do
Plano Nacional de Educação, bem como dos planos municipais,
problematizando as interferências desses discursos na inserção de
questões relacionadas aos gêneros e às sexualidades nos respectivos
planos. Para a realização da pesquisa nos focamos na análise da
repercussão dessa tensa relação na rede social Facebook, a partir do
monitoramento de páginas de pessoas públicas como deputados e
vereadores, igrejas, movimentos e entidades religiosas, grupos sociais e
outras pessoas que se colocam contra ou a favor da inclusão das questões
de igualdade de gênero e orientação sexual nos planos de educação. A fim
de constituir um corpus analítico foi delimitado o período de 01 de junho a
31 de julho de 2015 para acompanhamento das páginas, com foco em
comentários, entrevistas, vídeos, discursos proferidos pelos sujeitos e que
estejam diretamente relacionados às tensões na elaboração dos planos de
educação. O cerne da investigação é pensar que processos educativos
estão em funcionamento nesse contexto, bem como problematizar a força
de interferência da religião em questões de âmbito público num país cujo
Estado é laico, mais especificamente as que dizem respeito às abordagens
das relações de gênero e sexualidades nas escolas.
Palavras-chave: Discursos religiosos. Planos de educação. Relações de
gênero. Sexualidades. Facebook.

10. REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM PÁGINAS ELETRÔNICAS:
ANTROPOLOGIA DOS DISCURSOS PÚBLICOS DA IGREJA UNIVERSAL
DO REINO DE DEUS E ASSEMBLEIA DE DEUS
Jéssica Gonçalves Silva
(UFJF)
jessicaprojeto2@gmail.com
Mariana Pires Hage Chahine
(UFJF)
marianapireshc@hotmail.com
Resumo: O mundo evangélico cresceu. Fazem parte deste universo, 22%
da população brasileira, onde estão presentes na vida cotidiana do Brasil.
Desse mundo, com diferentes igrejas e modos de ser, participam as
mulheres. Diversas, as mulheres de igrejas pentecostais e neopentecostais
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começam a marcar presença no espaço público, diferente da primeira
geração feminina nas primeiras décadas do século XX. Hoje, as redes
sociais eletrônicas constituem um espaço privilegiado da presença delas,
todavia, há poucas pesquisas sobre o perfil e os discursos dessas mulheres.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise entre mídias
virtuais pentecostais e neopentecostais femininas, tomando como base o
universo dos sites e blogs. Para tanto se realizou um levantamento
bibliográfico para entender as representações femininas em cada igreja,
bem como a etnografia virtual e todas as suas variações. Por outro lado,
devida a imensa diversidade do campo evangélico, escolheram-se duas
igrejas representativas do campo neopentecostal e do campo pentecostal:
a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) e uma das Igrejas Assembleias
de Deus. Dentre os resultados encontrados estão a maior utilização de
blog’s por parte da IURD e de sites por parte das AD’s. No que tange aos
discursos utilizados nos blog’s e sites analisados, os mesmos, apesar de
mostrarem o empoderamento da mulher, inclusive dentro da igreja, o
discurso se faz muito distante do discurso sociocultural contemporâneo,
particularmente no que se refere a discursos de gênero fora da igreja, bem
como homossexualidade, sexo, aborto, dentre outros discursos que ainda
são de caráter fundamentalista.
Palavras-chave: Mídias virtuais. Mulheres. Pentecostalismo.
Neopentecostalismo.

11. ESTUDO COMPARADO: O CORPO SUTIL NA TRADIÇÃO
HINDUÍSTA E NO ESPIRITISMO
Paulo Ferreira Cavalcante
Acadêmico em Ciências das Religiões (UFPB - PROBEX)
paulocavalcantecrufpb@gmail.com
Resumo: Tanta pelo Tantra, como para as escolas vedânticas e por outras
tradições não-dualistas, é aceita a doutrina dos Kosha, cinco invólucros.
Tanto na Índia como no Espiritismo é aceita a existência de um
correspondente sutil para o corpo físico. A anatomia e a fisiologia dessa
imagem suprafísica do corpo físico, o chamado corpo astral ou corpo sutil,
tornaram-se os objetos de uma investigação intensa por parte dos yogues,
especialmente nas tradições do Hatha-Yoga e do Tantra em geral. Na
literatura tântrica fala-se de canais energéticos, nâdis, e vórtices de

energia, cakras, que compõem esse corpo sutil. Através da nossa pesquisa
de estudo comparado, observamos e constatamos similaridades e
divergências quanto ao assunto, no que tange a essas filosofias separadas
no tempo e espaço geográfico. O espiritismo através das obras de André
Luiz, psicografadas por Chico Xavier, traz pormenores sobre esses fulcros
energéticos naturalmente com uma linguagem mais clara e Ramatis
através de Hercílio Maes aprofunda-se no assunto, aproximando-se
inclusive do pensamento hinduísta. A priori, fruto de polêmica no meio
espírita, hodiernamente é aceito capitalmente para poder operar-se
aplicações exitosas de bioenergia, ato comumente chamado de passe.
Verificamos a importância do equilíbrio desses cakras, para se obter uma
saúde integralmente perfeita. No presente trabalho apresentamos
detalhadamente cada ponto energético e suas correlações com o corpo
físico do ponto de vista destas duas correntes de pensamento.
Palavras-Chave: Cakras. Corpo sutil. Espiritismo. Hinduísmo. Saúde.
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Ementas e Resumos dos Grupos de Trabalho
GT 1 - AS DIFERENTES ABORDAGENS DO CONCEITO DE
ESPIRITUALIDADE NAS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES
Tatiene Ciribelli Santos Almeida
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
tatienepsi@gmail.com
Douglas Willian Ferreira
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
douglasinvictus@hotmail.com
O GT As Diferentes Abordagens do Conceito de Espiritualidade nas Ciências
das Religiões objetiva reunir pesquisadores que investigam as diversas
formas de se tratar este conceito, que perpassam não somente pelos
interesses teológicos, mas também a denotação filosófica, psicológica,
antropológica, mística ou ateia da mesma concepção. Percebe-se que
alguns autores diferenciam a espiritualidade da religiosidade e da religião.
Outros abarcam todos estes conceitos em um só, não vendo necessidade
de diferenciá-los, argumentando que eles possuem a mesma origem e
função. Portanto, torna-se imprescindível, para os estudiosos da área, um
rico debate sobre as várias possibilidades de se compreender tal definição.
O GT considera pertinente a discussão acerca das novas visões acerca do
fenômeno religioso, seus desdobramentos sociais, bem como a forte
tendência de racionalização da fé que culmina, até mesmo, no surgimento
de espiritualidades laicas e céticas. Não somente nesse âmbito, nossa
discussão dá também lugar à compreensão de espiritualidade do homem
religioso, crente e íntimo da experiência com o Divino. Nesse sentido,
poderemos discutir as variadas maneiras de se compreender o espiritual e
sua influência na vida do homem, como por exemplo, seu caráter
soteriológico, resiliente, construtor de sentido.

1. A espiritualidade do cuidado segundo Leonardo Boff
Carolina de Carvalho Duarte Guimarães
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
carolina@gerando.com.br
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Resumo: A espiritualidade do cuidado foi o tema de fundo da dissertação
apresentada pela autora ao PPCIR em fevereiro de 2015. Como parte da
pesquisa, foi realizada uma entrevista com Leonardo Boff, em outubro de
2013. Na ocasião houve a oportunidade de captar de forma ampla a
percepção do autor sobre este conceito que se mostra de fundamental
importância para a atualidade. Porém, a riqueza do material faz com que
seja oportuna uma dedicação exclusiva as suas reflexões que não pode ser
realizada ao longo do Mestrado. A proposta, então, é apresentar um
apanhado desta rica experiência e levantar o debate abrangendo uma
concepção de espiritualidade no sentido lato. Mais ligada ao cotidiano, de
forma a perceber o cuidado como polo central das relações, todas as
relações. As reflexões do autor caminham no sentido de questionar o
antropocentrismo de forma estrutural para cunhar uma nova interação do
humano consigo mesmo, com o outro (semelhante), mas também com os
outros seres habitantes da Terra. Leonardo Boff parte de uma percepção
das inter-relações dependentes entre todos os seres vivos e aponta para a
necessidade de uma reformulação profunda do sentido da vida na Terra,
da vida da Terra. Discute também a necessidade real de uma religiosidade
que qualifique essas interações.
Palavras-chave: Espiritualidade do Cuidado. Antropocentrismo. Cuidado de
si. Ecologia

2. A espiritualidade laica de Luc Ferry: um humanismo do homem-Deus
Douglas Willian Ferreira
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - FAPEMIG)
douglasinvictus@hotmail.com
Resumo: A espiritualidade está fadada aos fundamentos religiosos
institucionalizados, aos dogmas e a uma fé professa, ou poderia existir
para além dessa compreensão correte do termo? Para Luc Ferry, é possível
a existência de uma espiritualidade laica que resguarda a herança
espiritual das grandes religiões, sem, no entanto, defender a necessidade
da religião na busca de sentido da vida. Em sua defesa, o autor argumenta
que a laicidade também permite o aperfeiçoamento espiritual através dos
excessos permitidos ao homem, em especial, a liberdade. Dessa forma, há
uma erradicação do homem de seu egoísmo natural, permitindo a esse
homem ir ao encontro do outro, pelo amor e pela compaixão. Esse
arrancar-se de si implica num sacrifício em favor dos que amamos não nos
permitindo cair nas angústias de uma vida sem sentido, sem a

heteronomia religiosa e mesmo, sem Deus. Num humanismo onde as
visões tradicionais do mundo e as concepções religiosas da ética
caducaram, o homem moderno se vê diante da seguinte indagação: O que
me é permitido esperar? Certamente o humanismo do homem-Deus é a
melhor resposta a essa inquietação. Assim, nosso objetivo é analisar a
transcendência do amor e sua centralidade na concepção filosófica de
Ferry; a concepção do Homem-Deus bem como a possibilidade de uma
espiritualidade num momento em que é perceptível um crescente
movimento de secularização da vida humana e de distanciamento do
apanágio religioso.
Palavras-chave: Amor. Laicidade. Espiritualidade. Salvação

3. A filosofia da religião entre os conceitos metafísicos e a crença
religiosa
Gabriel Cássio Moreira Monteiro
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
gabrielcassio1@hotmail.com
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apontar elementos que
possibilitem uma discussão ampliada sobre a crença dentro da filosofia da
religião, buscando ultrapassar as dicotomias metafísicas. Para tal intento o
pensamento do filósofo Blaise Pascal e do teólogo Bruno Forte serão
tomados como base argumentativa. A religião está imersa em um campo
simbólico muito vasto que não está restrito a conceitos metafísicos. A
duplicidade na estrutura metafísica, ressaltada pelo filósofo francês
Clement Rosset, é um dos elementos que estão na discussão. A dicotomia
entre mundo imanente e mundo transcendente, onde o mundo das coisas
sensíveis é cópia de outro mundo, esteve sempre presente na discussão
religiosa e filosófica. Como afirma o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé: a
duplicidade humana é um dos elementos chaves para entendermos a
antropologia de Blaise Pascal, na qual é ressaltada a condição da
insuficiência humana. Já o pensamento de Bruno Forte possibilita uma
leitura contemporânea da teologia e seu diálogo com a filosofia;
ressaltando o espaço da filosofia da religião no pensamento ocidental.
Assim, este trabalho fará a análise, apontando as aberturas e
estreitamentos na discussão sobre a crença religiosa dentro do
pensamento de Blaise Pascal e Bruno Forte.
Palavras-Chave: Filosofia. Crença. Metafísica. Duplo.
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4. A noção de cristianismo no pensamento enfraquecido de Gianni
Vattimo
Rondinele Laurindo Felipe
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
rondinelefelipe@hotmail.com
Resumo: A noção de cristianismo no pensamento enfraquecido de Gianni
Vattimo pressupõe uma reflexão que talvez se esclareça melhor a partir de
uma visão contemporânea e crítica da realidade em que se insere a cultura
cristã, e no acolhimento do processo histórico cristão, bem como seu
desfecho de religião secularizada. Vattimo versa sobre a questão da
kénosis de Cristo (esvaziamento de Deus), isto é, enfraquecimento do ser,
diminuição da violência e do sagrado, dissolução das estruturas fixas e
violentas da metafísica tradicional. Todavia, emerge uma questão: Como
Vattimo entende o processo de secularização? Até que ponto o autor
articula sua ideia de secularização às teorias de Girard? Para tentar
entender essas questões pretende-se uma leitura Vattiminiana acerca do
pensamento de Girard. Vattimo aproveita de Girard a luz da encarnação e
da morte de Deus, a teoria do mecanismo vitimário e violento que se
encontra na base de todas as religiões arcaicas. O fio condutor da
compreensão de Vattimo é a dissolução do sagrado e da violência,
identificado na tradição cristã, entendido pelo autor como
enfraquecimento de Deus. Introduz-se assim uma nova fase de
pensamento apresentando o cristianismo como religião não sacrificial, o
qual se reflete em valores seculares, de forma que abrange a diminuição
da violência e do sagrado. Por conseguinte, o cristianismo seria a religião
que caminha na perspectiva não religiosa, em direção à saída ou dissolução
de sua própria essência. Em tese, a grande virtude cristã seria a de pensar
o cristianismo em termos de um mandamento único do amor. A
secularização, nesta análise, enquanto acompanhada pelo fim da violência,
tem como traço constitutivo a caridade.
Palavras-chave: Cristianismo. Kénosis. Secularização. Violência/Sagrado.
5. Arte, religiosidade e espiritualidade: diálogos e interseções a partir da
psicologia da religião
Hermenegildo Ferreira Giovannoni
Doutor em Ciência da Religião (UFJF)
hefegio@yahoo.com.br
Resumo: Discussões desenvolvidas recentemente no âmbito da psicologia
da religião têm demonstrado grande preocupação em discernir de forma

mais precisa os conceitos de religiosidade e espiritualidade. Enquanto a
primeira faz referência ao transcendente, a última faz referência ao sentido
(aspecto existencial), o que possibilita ao indivíduo um mergulho em si
mesmo, uma mudança profunda que conduz à integração pessoal e com
outros. Essa dinâmica corresponde à compreensão, presente tanto na
gestalt-terapia quanto na psicologia humanista, de que o ser humano
possui um potencial para crescimento e autorrealização. A religiosidade,
portanto, enquanto uma experiência subjetiva, orientada pelo sistema de
signos, rituais e dogmas de determinada religião particular, mostra-se
como um modo específico em que a espiritualidade, elemento inerente à
natureza psíquica do ser humano, pode ser cultivada no âmbito cultural. A
religiosidade, assim compreendida, seria apenas uma das diversas formas
possíveis de manifestação da espiritualidade humana. Nesse contexto,
considerações filosóficas e psicológicas distintas acerca da arte em geral
apontam para a possibilidade de acesso a essa dimensão espiritual, por
meio das experiências tanto de frequentação quanto de criação de obras
de arte. Esse trabalho pretende, portanto, através de pesquisa bibliográfica
pertinente, delimitar aspectos do debate atual em psicologia da religião
acerca da distinção entre os conceitos de religiosidade e espiritualidade e,
posteriormente, partindo de conceituações acerca do objeto e da
experiência estética no âmbito da psicologia da arte, evidenciar como a
arte, assim como a religiosidade, podem se articular como processos que
refletem a estrutura espiritual do ser humano.
Palavras-chave: Espiritualidade. Religiosidade. Religião. Arte. Psicologia
6. Carl Gustav Jung, o conceito religião e a estruturação do ser
Monica Giraldo Hortegas
Mestranda (UFJF - CAPES)
mhortegas@hotmail.com
Resumo: Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra suíço, apresentou em
sua teoria um entrelaçamento entre psicologia e religião. Uma das grandes
influências para a elaboração do conceito religião em sua obra foi Rudolf
Otto (1869-1937), teólogo alemão. Otto trabalha com o conceito de
numinoso. Ele o desenvolve por acreditar que a palavra holy, além de já
trazer um sentido ético vinculado, seria insuficiente para descrever o
sentimento que advém do contato com o religioso. Com esta base teórica,
Jung esclarece que não trata sobre religião como institucionalizada. Ele a
encara como uma atitude de uma consciência transformada pelo
numinoso, ou seja, uma vivência dentro do universo psíquico. Segundo ele,
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esta religiosidade deveria ser chamada religião não confessional, um
exercício não organizado e inteiramente individual da função religiosa. Ao
longo de toda a sua obra, Jung valorizou os aspectos inerentes desta ideia
de religião, ao invés de confissão de fé. Esta religião, segundo Jung,
estrutura o indivíduo. A construção do ser, também chamada de processo
de individuação seria uma vida em Deus. O presente artigo pretende
discutir o conceito religião na obra de Jung, e de que forma é ele base
estrutural para a construção do ser. A partir de sua autobiografia e cartas,
é possível perceber um autor que ultrapassa as fronteiras da ciência e
insiste em afirmar que o homem não seria completo sem Deus.
Palavras-chave: Jung. Religião. Individuação. Deus.
7. Afinidades e distinções entre os conceitos de religiosidade e
espiritualidade: Contribuições da Psicologia da Religião
Tatiene Ciribelli Santos Almeida
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
tatienepsi@gmail.com
Resumo: Muitas ideias e concepções do que é o sagrado, o transcendente,
como as tradições religiosas se organizam vão sendo construídas ao longo
do tempo. O contexto histórico e cultural é grande influência no tocante ao
como o fenômeno religioso é nomeado e entendido. Neste contexto, os
conceitos de religiosidade e espiritualidade surgem de diversas formas, às
vezes sendo aglutinados em uma mesma concepção, em outras se
firmando como totalmente opostos, e em algumas não havendo qualquer
inter-relação entre eles. A Psicologia da Religião busca entender estes
conceitos, através de vários estudiosos que vem se debruçando sobre o
tema. O objetivo desta comunicação é analisar, entre teóricos da
Psicologia da Religião, como Edênio Valle, Antoine Vergote, Jacob Benzel,
José Geraldo de Paiva, entre outros, a partir de uma revisão de literatura,
como estão sendo entendidos estes conceitos, de religiosidade e
espiritualidade, e o porquê de se optar por este ou aquele. A conclusão é
que não há um consenso entre os autores quanto ao uso dos termos. As
diversas abordagens encontradas realmente os colocam ora em lados
iguais, ora em posições contrárias. E assim, dentro do que foi visto, é que
se tenta captar o conceito mais próximo àquele que dará respaldo ao
objetivo de determinada ocasião ou pesquisa.
Palavras- chave: Espiritualidade. Religiosidade. Psicologia da Religião.

8. Espiritualidade em Thomas Merton: uma conversão prefigurada pela
arte
Érika Cristina Castro de Oliveira
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
erikabiomusica@yahoo.com.br
Resumo: A trajetória espiritual do monge católico Thomas Merton abarcou
desde sempre o viés artístico. Filho de pais artistas, pintores, diz ter
aprendido de seu pai o valor da arte, um instrumento místico
representando umas das mais importantes faculdades do ser humano. Em
1933, numa segunda viagem a cidade de Roma, podemos vislumbrar uma
experiência vivenciada na Roma da “Idade das Trevas”, quinto, sexto e
sétimo séculos, dos mosaicos bizantinos que lhe renderia novas e
profundas descobertas. Traços de sua sensibilidade e de seu respeito pela
cultura católica vieram à tona desfazendo, caso houvesse, traços das
memórias de infância onde recebera informações tão contrárias dessa
Instituição. De suas descobertas nas igrejas, como a manjedoura de Cristo
e os túmulos dos grandes mártires, elucida que nada lhes diziam, ou pelo
menos que era incapaz de apreender suas mensagens, entretanto, afirma
que as igrejas e suas artes, essas sim, lhe diziam algo assimilado de forma
encoberta. É nesse contexto que Merton começa a reconhecer traços em
relação à figura de Cristo. A arte permeou a espiritualidade mertoniana o
acompanhando desde os primeiros passos rumo a sua metanoia. Para
Merton esses mosaicos, símbolos da arte sacra, falam ao homem, não
somente à sua vista, mas ao coração e ao espírito. Nosso objetivo é
demonstrar o início do processo da conversão de Merton embasado na
arte.
Palavras-chave: Arte. Religiosidade. Conversão. Mistério. Graça.
9. Natureza humana: Considerações a respeito da categoria de espírito
em Viktor Frankl
Marcos Vinicius da Costa Meireles
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
mmfilo09@gmail.com
Resumo: Compreendemos por pessoa-espiritual, aquela que exerce uma
vivência pautada em seu núcleo espiritual. É justamente nesse núcleo que
se desvela a pessoa em potencialidade, ou seja, o seu próprio projeto;
sendo algo que ainda precisa se tornar consciência, um possível vir a ser.
Na revitalização do inconsciente, e com isso, em toda estrutura
antropológica do ser humano, a pessoa espiritual reagrupa em torno de
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seu núcleo o somático e o psíquico. É um ser humano que tem o
psicofísico, mas que não é o psicofísico, pois é espírito. A pessoa é
espiritual e transcende essa esfera buscando sua profundeza. A aporética
histórica da noção de espírito aparece ora rejeitada em benefício da
matéria, ora absolvida na esfera do psiquismo, ora exilada numa esfera
transcendente, apenas tangente à esfera humana, mas sem penetrar
verdadeiramente no seu interior e estrutura. É a partir deste panorama
que este trabalho, cujo objetivo é a reflexão do conceito de pessoaespiritual em Viktor Frankl tem como método a análise hermenêutica dos
conceitos, onde se busca, na origem antiga do conceito de espírito, a
legitimidade da consideração frankliana a respeito da natureza humana.
Palavras-chave: Dimensão espiritual. Viktor Frankl. Pessoa-espiritual.
Natureza Humana.
10. O Conceito de espiritualidade em Soren Kierkegaard
Rômulo Gomes de Oliveira
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF)
rhomulogo@gmail.com
Resumo: No século XIX, o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard
escreveu uma vasta obra, na qual dedicou-se a reapresentar os conceitos
fundamentais do Cristianismo à sociedade culturalmente cristã de sua
época. Um desses conceitos fundamentais é o de “espiritualidade”. Sua
obra pode ser lida como uma espécie de “filosofia da espiritualidade”.
Neste ponto, encontra-se uma das contribuições mais originais desse
pensador: a noção de que o espírito não é algo pronto, mas precisa ser
estabelecido. É o espírito que confere ao sujeito sua individualidade, de
modo que este precisa tornar-se indivíduo, atualizando em sua existência o
espírito que lhe é dado como potência. Essa efetivação do espírito só é
possível por meio da fé, que é uma relação de fundamentação da
subjetividade em Deus. Consequentemente, o espírito, em Kierkegaard,
não corresponde a uma entidade metafísica ou etérea, nem à mera
consciência, mas a uma relação de comunhão com o Criador. Trata-se de
uma relação capaz de promover uma síntese entre o corpóreo e o
psíquico, a finitude e a infinitude, a necessidade e a possibilidade –
dimensões polares que constituem a existência humana. A espiritualidade,
portanto, refere-se a essa dinâmica existencial em que o sujeito se
empenha em tornar-se espírito/indivíduo, fundamentando-se em Deus. O
estabelecimento dessa relação fundante com Deus só é possível na vida
concreta por meio da vivência do amor. O objetivo dessa comunicação é

apresentar o conceito de espiritualidade na filosofia kierkegaardiana e sua
contribuição para uma releitura do Cristianismo e da religião no Ocidente.
Palavras-chave: Amor. Fé. Espírito. Desespero.
11. Um estudo de caso dos fenômenos mediúnicos em uma igreja do
Santo Daime
Graciellen de Moura Santos
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
graciellen_moura@hotmail.com
Resumo: O Santo Daime é considerado uma religião sincretista brasileira,
de caráter espiritualista e cristão, que incorporou elementos de várias
tradições espirituais como o xamanismo indígena, catolicismo popular,
kardecismo, umbanda e também ideias advindas da religiosidade oriental e
do esoterismo europeu. As influencias espiritualistas provindas de religiões
como o kardecismo e a umbanda com suas crenças reencarnacionistas e de
evolução espiritual se fazem bem marcantes na cosmogonia e na liturgia
daimista e abrem espaço para manifestações mediúnicas no âmbito dos
rituais daimistas. Dentre os fenômenos mediúnicos que podem ocorrer nos
contextos rituais da religião do Santo Daime, focamos na incorporação de
espíritos, e para melhor compreender este fenômeno, foi realizada uma
pesquisa de campo, com uso de ferramentas metodológicas da
antropologia como, observação participante, diário de campo e entrevistas
semiestruturadas com médiuns da igreja daimista Flor da Montanha,
localizada na cidade de Lumiar, distrito de Nova Friburgo, estado do Rio de
Janeiro. Esta igreja é reconhecida entre os daimistas como uma referência
em termos de fenômenos mediúnicos, já que a sua fundadora, a mãe de
santo Baixinha, foi uma das responsáveis por introduzir elementos
umbandistas na doutrina do Santo Daime. A pesquisa ainda não foi
concluída, mas pode-se conjecturar, que os fenômenos de incorporação
daimista, com as influencias kardecistas e umbandistas articulam uma
plasticidade com a cosmologia e ritualística próprias do Santo Daime,
tornando-os um fenômeno sui generis.
Palavras-chave: Santo Daime. Mediunidade. Incorporação
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GT 02 - RELIGIÕES, AMBIENTES E CULTURAS
Manoel Moraes
Doutor em Ciências da Religião (UMESP)
manoelmoraes@uepa.br
Fábio Py Murta de Almeida
Doutorando em Teologia (PUC-Rio)
pymurta@gmail.com
A experiência humana articulada histórica, cultural e ambientalmente não
pode ser mais vista de um ponto de vista monológico, quer dizer, por
enfoques particulares. Os estudos sobre religião e ambientes exigem cada
vez mais dos seus pesquisadores cooperações e considerações
interdisciplinares a fim de que o desenvolvimento sócio-científico seja
integrado. Este GT exporá partilhas e experiências científico-acadêmicas
que tenham como fio condutor os enlaces entre natureza e religião em
agregações humanas tradicionais, modernas e pós-modernas, em diversas
áreas do conhecimento. Alunos e docentes poderão apresentar pesquisas
e suas respectivas metodologias com os objetivos de partilhar diversas
experiências científico-procedimentais de campo, além de se promover
diálogos cooperativos e partilhas de resultados a fim de promover uma
intensa cooperação técnico-teórica.

1. Processo de reavivamento e diversificação das práticas devocionais
Lidiane Almeida Niero
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
lidianeniero@hotmail.com
Resumo: Esse artigo propõe-se a analisar as transformações constituídas
em torno do catolicismo devocional, destacando processos de
reavivamento e de diversificação das práticas e das crenças com o possível
afastamento do discurso oficial e institucional, evidenciando também, as
formas novas e variadas em que sobrevive as devoções aos santos e
ressaltando as práticas no cenário virtual. Assim, é possível pensar a
atitude dos devotos, frente ao santo de devoção, no espaço social e
apontar as modificações ocorridas, perpassando pelas romarias,
peregrinações, santuários, turismo religioso além de apresentar as novas

formas de devoção religiosa estabelecidas no espaço virtual (com foco nos
altares virtuais) e o novo imaginário contemporâneo que abre um campo
propício para a discussão de aspectos referentes a tais mudanças, que
introduzem práticas e linguagens rituais neste novo espaço de mediações
devocionais. Essas reflexões têm como proposição fornecer um panorama
geral sobre as práticas devocionais recuperando momentos e eventos nos
quais e através dos quais possamos detectar a presença ativa e marcante
das devoções e as transformações que se processam como uma fabricação
constante de sentidos negociados, que se movimentam na porosidade do
campo religioso brasileiro.
Palavras-chave: Catolicismo devocional. Santos de devoção.
Transformações. Altares virtuais.

2. Corpo e Peregrinação: Diálogos entre Técnica e Emoção Um Estudo na
Zona da Mata Mineira
Joanna Darc de Mello Croce
Mestranda em Ciências Sociais (UFJF)
joannacroce@hotmail.com
Resumo: A peregrinação tem sido apontada por diversos autores como
uma jornada do indivíduo moderno em busca do contato com o sagrado ou
ainda de um sujeito que parte imbuído de um sentimento de encontro
com o sagrado. No entanto, ao longo da peregrinação podemos observar
também isso que desde Mauss (1925) chamamos da dimensão das técnicas
corporais e cujo aprendizado, transmissão e aperfeiçoamento ocorre
antes, durante e depois do caminho. Ação tradicional eficaz, como define
Mauss (1925) e que depende de um aprendizado, as técnicas corporais
ganham na obra de Bourdieu (1994) a propriedade de serem incorporadas.
A peregrinação vista desse ângulo pode ser pensada como um espaço de
troca, de aprendizado e de transmissão do habitus corporal, chamada por
Bourdieu de razão prática, que nada deve ao intelecto ou à razão
discursiva. Transmitidas ou introjetadas sem que passem pela dimensão da
linguagem, mas sim da prática, o habitus corporal envolvido na
peregrinação constitui meu objeto de investigação. Metodologicamente
essa é uma pesquisa de natureza qualitativa que se orienta pelos
pressupostos da antropologia relacional. Através do uso do trabalho de
campo, da observação participante e de entrevistas abertas, próprias da
pesquisa qualitativa, busco compreender o processo de transmissão e
aprendizagem de técnicas corporais (MAUSS, 1925) ou da incorporação de
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habitus (BOURDIEU, 1994) em uma rota de peregrinação denominada
“Caminhos da Piedade”. A rota que busco investigar perfaz um total de 21
quilômetros, que ligam a cidade de Cataguases-MG à cidade de PiacatubaMG. Minha questão é saber de que forma a experiência religiosa da
romaria é vivenciada por um grupo de pessoas cuja preparação física e
emocional implica no aprendizado de técnicas corporais capazes de ajudálos nessa jornada e como se comporta o corpo e as emoções do peregrino
dentro de seu campo de atuação, a peregrinação/romaria. Assim, o
objetivo principal desta pesquisa é observar como é feita a construção do
corpo e das emoções do peregrino em determinados contextos rituais, sob
a hipótese de que, após passar por essa transformação social e pelo
momento de communitas, tem o corpo modificado e as emoções
acentuadas para chegar à Piacatuba, à Nossa Senhora da Piedade. Analisar
o corpo, perceber como o corpo do peregrino é construído, e como ele se
comporta atrelado às suas emoções, sentidas ou expressadas, no campo
constitui meu objetivo de pesquisa.
Palavras-chave: Peregrinação. Corpo. Emoção. Communitas. Caminhos da
Piedade.

3. O diálogo do oculto: a magia em Agrippa e na Wicca
Bruna Corrêa Assis
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
bnaesp@gmail.com
Dartagnan Abdias Silva
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CNPq)
dartagnanabdias@gmail.com
Resumo: Este trabalho pretende analisar a magia em uma perspectiva de
constante diálogo. Como a antropologia demonstrou, ela é sempre uma
forma de barganha com o sobrenatural; assim alçamos voo em pensá-la
também como barganha entre as relações inter-religiosas aqui expostas
em dois casos. No primeiro: Heinrich Cornelius Agrippa Von Nettesheim e a
tentativa de conseguir o reconhecimento da igreja, por parte do autor,
mostrando a apropriação de conceitos católicos e mágicos no livro “De
Occulta Philosophia”, no qual mostra como apropriar-se do meio natural
para as práticas mágicas, assim como a acusação e vitória sobre a
Inquisição, que seguiu. No segundo: a tentativa de diálogo e representação
por parte da UWB (União Wicca do Brasil) com as várias ramificações da
Wicca, e do neopaganismo em geral, no cenário brasileiro. Reconhecendo

a Wicca como uma nova religião que esteve inserida no movimento New
Age e hoje busca sua institucionalização enquanto religião pós-moderna,
politeísta e naturalista. A metodologia escolhida foi o estudo dos dois
casos descritos através de uma análise histórica e antropológica. Assim,
acreditamos poder demonstrar que a magia extrapolaria os limites da
barganha com o sobrenatural, e também representaria uma barganha
social.
Palavras-chave: Magia. Ocultismo. Wicca. Agrippa.

4. Chico Rei, Irmandade do Rosário do bairro Alto da Cruz, Ouro Preto:
identidade e memória
Norma Maria Vieira dos Reis
Mestre em Ciência da Religião (UFJF)
vnormamaria@yahoo.com.br
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo partilhar parte da
pesquisa de campo realizada na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
do bairro Alto da Cruz, da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais onde a
figura de Chico Rei, através da reconstrução do passado e com apoio da
memória do grupo pertencente a esta irmandade aparece como elemento
formador de identidade dos irmãos desta confraria desde a sua origem até
os dias atuais. Esta irmandade é uma entidade de caráter religioso que
busca cumprir com grande veneração a devoção à sua padroeira
entrelaçada com a devoção a Santa Efigênia. Para este estudo, lançamos
mão de entrevistas com membros da Mesa Administrativa e filiados da
irmandade para o levantamento de dados. As entrevistas foram realizadas
com um grupo de pessoas que na maneira de ser, trabalhar, sentir, e
expressar sua fé apontaram seus antepassados que sob o comando de
Chico Rei construíram a Igreja de Santa Efigênia e a história da irmandade
do bairro Alto da Cruz. Como metodologia foi utilizada a História Oral para
a compreensão e registro da importância de Chico Rei para os filiados da
irmandade. Assim, a observação participante, os depoimentos anotados
em diário de campo, a utilização dos recursos de comunicação como o
correio, troca de e-mails e postagens na rede social comum de acesso,
permitiram a troca de informações pontuais, imagens, cópias de
documentos e narrativas que ajudaram no registro da história documental
e oral desta irmandade.
Palavras-chave: Devoção. Ouro Preto. História Oral.
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5. Religião: uma instituição guiada pelo amor
Denise Martins da Luz
Mestranda em Psicanálise (UERJ)
martinsdaluz@yahoo.com.br
Ludmilla Furtado da Silva
Mestranda em Psicologia (UFRRJ - CAPES)
ludmillafurtado@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas
contribuições psicanalíticas a respeito do estabelecimento da religião
enquanto instituição. A religião sempre ocupou um espaço considerável no
pensamento freudiano, sendo compreendida como uma dentre as
possíveis formas de ser a mantenedora da sociedade humana, concebida
como uma defesa do homem frente ao estado de desamparo infantil que
persiste até a vida adulta. Devido a este fato, partiremos do pressuposto
de que a religião é um instrumento que responde ao anseio do sujeito por
um pai poderoso, que o completa, eliminando a sua falta constitutiva,
protegendo-o de todas as mazelas da vida (FREUD, 1930). Assim, a religião
se relaciona a uma figura de autoridade, que de acordo com a psicanálise,
pode ser representada por uma entidade religiosa/mística ou até mesmo
um líder que foi ‘escolhido’ para falar em nome de um Ser superior. A
partir dessa premissa, almejamos descrever a instituição religiosa como
um grupo artificial, organizado e imutável, formado a partir da junção de
pessoas aleatórias que apenas têm em comum a crença de serem amados
incondicionalmente pelo pai. Esse suposto amor é o que respalda e
justifica tal grupo, onde seus membros creem ilusoriamente serem iguais,
repercutindo em manifestações comportamentais uniformes, sem espaço
para expressão de individualidade. Desta forma, a religião guiada pelo
amor tanto pode unir o grupo como retirar a responsabilidade e
autonomia do sujeito.
Palavras-chaves: Amor. Grupo. Pai. Psicanálise. Religião.
6. Candomblé hoje: neófitos e sacerdotes num intercâmbio sociocultural
Anderson Rodrigues Teixeira
Mestrando em Ciências Sociais (PUC-Rio)
anguian@hotmail.com.
Resumo: Esta pesquisa identifica os intercâmbios entre a “tradição”
religiosa afrodescendente – calcada em valores hierárquicos, de
convivência grupal, de senioridade etc. – e uma contemporaneidade

individualista, competitiva, de consumo/descarte compulsivos e
virtualização tecnológica das relações. O objetivo foi identificar e analisar
entre as expectativas e motivações de novos adeptos, as possíveis
(des)continuidades desta “tradição” em interação com o mundo
contemporâneo. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, com
produção de dados por meio de entrevistas semiestruturadas e observação
direta. A amostra de dez informantes (noviços e sacerdotes) foi construída
pelo princípio da diversificação. A análise dos dados foi realizada pela
interpretação dos sentidos. Os resultados apontam que valores como
hierarquia e coletividade ainda estruturam o culto, porém, parecem
negociar constantemente com a superficialidade das relações atuais e a
forte influência das mídias digitais nas mentalidades e comportamentos
dos adeptos. Assim, para a sobrevivência do culto, a “cultura do terreiro”
precisa estar em permanente diálogo com a “cultura exógena” da qual se
originam os novos adeptos. Portanto, os próprios fiéis pesquisados nos
revelam um uso semântico menos “engessado” do vocábulo “tradição”,
solucionando pela reinvenção da mesma, a tensão decorrente do
intercâmbio entre esferas socioculturais aparentemente tão conflitantes.
Palavras-chave: Religiões afro-brasileiras. Tradição. Contemporaneidade.
7. Ecologia subserviente ao capitalismo globalizado
Fábio Py
Doutorando em Teologia (PUC-Rio)
pymurta@gmail.com
Resumo: Com essa comunicação se pretende discutir o elo de parte do
discurso ecológico no âmbito das diferentes etapas do chamado
desenvolvimento do capitalismo industrial. Para tanto, busca-se construir
um trajeto no qual ajude a conceituar a ‘baixa ecologia’ como sendo
aquele no qual se une tanto ao status das elites religiosas e capitalistas se
solidificando a partir de seus discursos e propagandas sobre agendas
‘ecologicamente corretas’ (sustentáveis). Ela que seria o extremo oposto
do ecossocialismo ou do ecocomunismo que se inspira a partir dos
indígenas e dos povos Amazônicos baseados na forma de vida junto ao
ritmo dos círculos que a vida junto a natureza lhes proporciona. Sendo
ensinado a partir da sabedoria e da mística popular como decorre a
preservação do extrato da vida natural, nesse caso, essa seria a alta
ecologia.
Palavras-chaves: Ecologia. Baixa ecologia. Capitalismo. Ecocomunismo.
Alta Ecologia.
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8. Discos voadores na Bíblia e etc.: entre ressignificações, redes e
fe(i)tiches
Vítor de Lima Campanha
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
vitorlcampanha@gmail.com
Resumo: O presente estudo parte de uma placa de oferta de serviços,
entre eles a “consultoria” sobre supostos discos voadores na Bíblia, e
estende-se por suas conexões interculturais. Aparentemente exótico, o
serviço passa a fazer sentido dentro de determinados contextos. Em
primeiro lugar, expõe-se o contexto urbano, analisado por Magnani (1996),
que concentra ofertas de um mercado que reúne desde instituições
filosófico-espiritualistas e centros especializados em práticas esotéricas a
espaços individualizados geridos por autodidatas que buscam disseminar
seus saberes. Em um segundo momento, busca-se o exame da relação
intercultural em uma rede que envolve livros, filmes e proposições de
tênues fronteiras entre ficcional e não ficcional, ressignificando episódios
religiosos como intervenções de naves extraplanetárias e seres
extraterrestres. A partir de perspectivas propostas por Latour (2002, 2012)
em sua Teoria Ator-Rede e discussões sobre os modernos e a
modernidade, pretende-se estabelecer os vínculos e associações que
mediam estes elementos ressignificadores, bem como analisar tais
processos à luz de conceitos do autor, como os de fe(i)tiche e
antifetichismo.
Palavras-chave: Redes. Bíblia. Nova Era. Ufologia.

9. Educação em espaços não-formais e cultura: um breve mapeamento
sobre a Assembleia de Deus em Canal Meriti
Aryanna Garcia Brandão
Mestranda em Educação, Comunicação e Cultura (UERJ – CNPq)
arygarcia16@gmail.com
Resumo: Segundo dados do IBGE, em meados de 1991, a Igreja
Protestante teve uma grande aceleração em seu crescimento, atingindo
principalmente áreas periféricas onde muitos atuam como guias espirituais
e diversas vezes como figuras centrais do assistencialismo. Este trabalho se
propõe a apresentar e sutilmente analisar a prática pedagógica não-formal
na Igreja Assembleia de Deus em Parque Analândia (Congregação em Canal
Meriti), localizada em uma comunidade no município de São João de
Meriti, estado do Rio de Janeiro. Procura expor as diferentes possibilidades

de produção cultural e formas de aprendizagens na perspectiva de reforçar
o ensino formal para crianças da comunidade, por meio de um trabalho de
cunho educativo e religioso, bem como valorizar a educação em prol da
cidadania e ética social, salientando os diferentes espaços em que elas
podem acontecer, especificamente no espaço social denominado Igreja, o
qual foi eleito para o desenvolvimento dessa pesquisa. Estando a Igreja
aberta a visitas, conquistando o respeito da comunidade local, torna-se
reconhecida como espaço legítimo de ensino informal e transformação
pessoal.
Palavras-chave: Ensino. Religião. Reforço. Formação social.
Transformação.

10. Festa do Rosário em Milho Verde (MG)
Aline Brügger
Mestre em Geografia (PUC-Minas)
alinebrugger@gmail.com
Resumo: O presente estudo diz respeito a Festa do Rosário que ocorre no
distrito de Milho Verde, município de Serro – MG. Durante os dias 28 e 29
de setembro, quando a Festa é realizada, a cidade “respira” outros ares,
dada a importância dos festejos comemorativos dedicados a Nossa
Senhora do Rosário. A cultura afrodescendente é marca registrada da
Festa, e uma dessas representatividades são os grupos de congadas,
“caboclinhos”, catopês e dos marujos que fazem parte do espetáculo
religioso.
Palavras-chave: Festa do Rosário. Religião. Cultura.

11. A religiosidade brasileira contemporânea na perspectiva de visões
plurais
Dora Deise Stephan Moreira
Mestre em Comunicação e Sociedade (UFJF)
ddsstephan@gmail.com
Resumo: A Comunicação a ser apresentada tem por objetivo discutir as
ideias de autores nacionais sobre o campo religioso brasileiro na
contemporaneidade, priorizando duas chaves analíticas: Tradição x
Modernidade e Institucionalização x Desinstitucionalização. Os autores
selecionados foram: Pierre Sanchis, Carlos Alberto Steil, Antonio Flavio
Pierucci, Maria das Dores Campos Machado e Cecília Loreto Mariz (artigo
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em parceria) e José Jorge Carvalho. A escolha destes autores se deu em
função de apresentarem, a partir de pesquisas empíricas, visões plurais e,
ao mesmo tempo, complementares. Utilizamos também dois autores
clássicos: Pierre Bourdieu e Peter Berger, para melhor construirmos as
noções de “campo religioso” e de “pluralismo religioso”, respectivamente.
No decorrer de nosso trabalho, primeiramente buscamos sintetizar o
pensamento dos autores elencados acerca das especificidades da
religiosidade brasileira e, em seguida, buscamos detectar diálogos, bem
como divergências entre eles, levando em consideração seus
posicionamentos frente a questões como: continuidades e rupturas,
“desencantamento” e re-encantamento e “mercado religioso”. A
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Depreendemos, com base
na mesma, que nosso campo religioso alia tradição e modernidade; guarda
aspectos de uma forte institucionalização em meio a uma
desinstitucionalização crescente. Em linhas gerais, vive um momento de
efervescência e, dado ao grande número de movimentos religiosos, se
encaixa em boa medida na ideia de mercado religioso proposta por Berger.
Palavras-chave: Campo religioso brasileiro. Pluralismo Religioso. Tradição x
Modernidade. Institucionalização x Desinstitucionalização.

GT 03 - RELIGIOSIDADE, HISTORICIDADE E COMPREENSÃO
Alexandre de Siqueira Campos Coelho
Mestre em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
prof.alexandrecoelho@gmail.com
Wendell da Cunha Lima
Mestrando em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
wclwendell@hotmail.com
A investigação histórica de qualquer fenômeno religioso almeja sempre o
mesmo: apreender seu sentido. Uma obra de arte carrega consigo mais
que uma explicação causal; nela convergem valores religiosos, éticos,
sociais e políticos, que revelam anseios do próprio artista, do
contemplador e da sociedade como um todo. Por trás de seus valores
estéticos, é possível desvelar a espiritualidade do artista, o contexto
histórico no qual a obra foi produzida e o seu significado e significância
para a humanidade. Para tanto, a hermenêutica, enquanto compreensão
dos fenômenos históricos, será a anfitriã do debate. A arte, como veículo
do sagrado, será o canal de expressão da historicidade ora analisado. A
transversalidade do conhecimento, o fio condutor deste GT. Seu objetivo é
promover diálogo, notadamente entre a teologia, as ciências da religião, a
história e a filosofia da arte, além de investigar o fenômeno religioso
caracterizado por sua universalidade, sem desconsiderar o singular de cada
religião.

1. A vocação transcendente do artista: O sagrado em Murilo Mendes e
Ismael Nery
Maria Laura Müller da Fonseca e Silva
Doutoranda em Estudos Literários (UFJF - CAPES)
lauraprof@hotmail.com
Resumo: A comunicação, retomando a amizade dos artistas Murilo
Mendes e Ismael Nery e os conhecidos diálogos que ambos estabeleceram
por meio de suas produções, investiga o tema do sagrado revelado nessas
poéticas. Assim, busca mostrar como exploraram de modo produtivo um
processo de re-citação que joga com o sagrado e a metamorfose, recriando
a tradição cultural ocidental (greco-romana e judaico-cristã) e desvelando
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uma teia dialógica segundo um duplo eixo, o da figuração e o do
Essencialismo, teoria filosófica e religiosa criada por Nery. Para tanto, os
autores serão abordados não só numa perspectiva comparatista, que
explora uma intertextualidade complexa e diversificada, mas também em
relação ao chamado Essencialismo, especialmente na incorporação de um
messianismo poético. O artigo deseja, desse modo, mostrar que é possível
perceber, naquilo que se identifica como elemento surreal na estética de
ambos, a abertura sem reservas para uma arte agregadora de elementos
vanguardistas, mas que não se descuida da tradição clássica e,
principalmente, da tradição judaico-cristã, construindo o que se pode
denominar “fé surrealista”.
Palavras-Chave: Sagrado. Metamorfose. Intertextualidade. Essencialismo.

2. Arte, símbolo e religião: as influências do pensamento pagão na arte
renascentista, uma análise da gravura Melancolia I de Dürer
Marcel Henrique Rodrigues
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
marcel_symbols@hotmail.com
Resumo: Este projeto pretende fazer uma pesquisa relacionando a estes
três elementos: arte, símbolos e religião, no contexto do Renascimento
europeu. O ponto de partida consiste em analisar uma obra de arte, em
forma de gravura, conhecida como Melancolia I do artista renascentista
alemão Albrecht Dürer, composta por símbolos de cunho místico como
menções a Saturno, por exemplo. A escolha da obra se deu mediante a
forte carga simbólica religiosa e mística que a mesma congrega. Toda essa
simbologia é fruto da união entre antigas concepções filosóficas, que
foram amplamente estudadas durante o período renascentista, bem como
da valorização dos símbolos religiosos e das artes. No contexto
renascentista europeu, diversas escolas de estudos filosóficos floresceram,
como os estudos em torno do neoplatonismo, bem como as concepções
místicas religiosas que foram resgatadas da antiguidade clássica. Todas
essas concepções, de certo modo, refletiram nas artes da época. Esta
pesquisa visa abrir uma discussão entre Ciência da Religião e História da
Arte.
Palavras chave: Arte. Símbolos. Religiões. Melancolia de Albretch Dürer.

3. O muralismo sacro de Antonio Nardi: uma análise da obra Dipinti
Murali Madonna, Gesù e Santi (1957)
Dirceu Ferreira Barbuto
Especialização em História Econômica (UFJF - CAPES)
dirceubarbuto@bol.com.br
Resumo: Nos anos de 1950, na cidade mineira de Eugenópolis (Zona da
Mata), os padres da Congregação dos Agostinianos da Assunção fundaram
o Seminário Nossa Senhora de Lourdes. A Capela foi inaugurada em 1957
retratando em suas alvenarias dos altares, o muralismo de Antonio Maria
Nardi (1897-1973), famoso pintor italiano. Nardi homenageou em sua arte,
os patronos assuncionistas no painel mor e no painel de fundo, Nossa
Senhora de Lourdes, denominando-a Dipinti Murali Madonna, Gesù e
Santi. Nota-se na obra citada, aspectos cubistas e abstratos em suas
formas em meio a recursos da pintura tradicional, criando um painel
eclético com figuras geométricas, dando forma tridimensional ao painel. A
presente Comunicação tem como objetivo apresentar e analisar o referido
mural, contribuindo assim para a História da Arte e Arte Sacra no Brasil. A
Comunicação pretende demonstrar, ainda, a importância conferida a Nardi
como muralista sacro e moderno, seu significado simbólico e religioso. A
metodologia utilizada para atingir nossos resultados foi baseada na
abordagem culturalista proposta por Roger Chartier, que entende a cultura
como sendo socialmente construída através da escolha de determinados
símbolos e representações para explicar a visão de mundo, os valores, a
realidade de um determinado povo situado no espaço e tempo. Utilizamos
também de testemunhos orais. Apesar de extensa, a obra de Nardi
continua em grande parte desconhecida em nosso país.
Palavras-chave: História Cultural. Pintura Mural. Arte Sacra. Modernismo.

4. Arquitetura (neo)gótica e neocristandade: Experiência estética e
formas de institucionalização da Igreja católica no Brasil (1910-1930)
Diomedes de Oliveira Neto
Mestrando em História Social (UFRJ - CAPES)
diomedesneto85@gmail.com
Resumo: Apesar de sua origem europeia, relacionada a um movimento
sociocultural específico, o neogótico foi uma prática arquitetônica comum
nas construções eclesiásticas nos primeiros anos da República no Brasil.
Ideias de um conservadorismo católico e uma valorização do passado
cristão medieval circularam entre intelectuais e religiosos no país,
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legitimando o uso dessas formas arquitetônicas. Essa era uma época em
que, apesar da separação já estabelecida entre Estado e Igreja no país,
ambas instâncias procuravam abrir espaços para diálogos e aproximações,
sobretudo para garantir a legitimidade católica junto à sociedade. Tratavase do que muitos autores consideram uma neocristandade. O objetivo
dessa pesquisa foi, portanto, problematizar historicamente as ideias,
práticas arquitetônicas e atribuições sociais de significados para o
vocabulário neogótico, associando esta postura estética à situação
institucional da Igreja Católica no Brasil (neocristandade) tendo como
recorte o caso da Catedral de Petrolina/PE, construída na década de 1920.
Como metodologia recorreu-se a periódicos de arquitetura, revistas
ilustradas e revistas católicas, que versavam discursos da época sobre a
arquitetura (neo) gótica e suas possibilidades de uso e apropriação.
Também fontes eclesiásticas da Catedral de Petrolina foram analisadas
para se perceber o desenrolar de sua construção e as relações tecidas
entre os diferentes agentes envolvidos. Concluiu-se que visando seu
fortalecimento, a Igreja no Brasil reconduziu seus valores a modelos
antigos, incluindo nisso seus programas estéticos, de grande influência
europeia, com o objetivo de reafirmar seu poder espiritual e manter a
ordem social. Assim, o neogótico poderia ser considerado uma arquitetura
da neocristandade no Brasil, apoiado nos significados gerados pelas ideias
deste movimento na Europa e nas suas circulações num Brasil da
neocristandade.
Palavras-chave: Arquitetura. Neogótico. Neocristandade.

5. A História da Arte Paleocristã e a compreensão da iconografia
Alexandre de Siqueira Campos Coelho
Mestre em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
prof.alexandrecoelho@gmail.com
Resumo: A arte paleocristã foi desenvolvida entre os séculos II e V desta
era. Ela trouxe interpretações da arte, pintura, arquitetura e escultura dos
cristãos para a compreensão da fé no contexto do cristianismo primitivo.
Ocorre que aquelas interpretações, eram elas pautadas por um catálogo
restrito de possibilidades. Foi apenas no século XIX, inspirando-se em
Hegel e nas contribuições de Panofsky, que a História da Arte passou a
conceber que deveria se prestar a compreensão das obras artísticas a
partir do estudo do contexto intelectual e cultural na qual estavam
inseridas, o que, ao nosso ver, representa a ampliação das possibilidades

de interpretações daquelas obras artísticas. Desde então, várias
orientações metodológicas da disciplina da arte surgiram, dentre as quais
duas serão tratadas nesse trabalho, a iconológica e a semiológica.
Destarte, propõe-se analisar a iconografia paleocristã partindo de duas
perspectivas: a da busca da significação da imagem, compreendendo os
diferentes níveis individuais e coletivos envolvidos na obra; e a da sua
análise estrutural, enfatizando o estudo dos signos representados. O
objetivo é compreender o percurso gerativo do sentido de uma obra de
arte, que perpassa pela compreensão do objeto de comunicação, bem
como pela contemplação do objeto de significação e produz um discurso
religioso, de fé. Parte-se da hipótese de que a história da arte paleocristã
funciona como exegese das imagens. Ao fim, almeja-se compreender seu
sentido para a fé cristã hoje.
Palavras-chave: Arte paleocristã. Compreensão. Iconografia. Semiologia.

6. Conjecturas de uma compreensão filológica histórico-bíblica
Hamilton Matheus da Silva Ribeiro
Mestrando em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
ha.ribeiro@hotmail.com
Resumo: A partir da ideia de Dilthey, que define a compreensão como um
processo que escapa a totalização e da compreensão heideggeriana da
essência do homem na relação que o próprio tem com a historicidade,
buscaremos vislumbrar os caminhos da linguagem na busca da verdade
histórico-bíblica, sabendo que a mesma está entre a essência da história e
o homem nas relações com seu mundo, assim só há verdade no ponto
máximo do ato da interpretação linguística dentro de uma análise da
historicidade das tradições do texto, sem ignorar os dois mundos descritos
por Ricoeur, o mundo do texto e o mundo do intérprete. Por fim, se pura e
simplesmente obter dados filológicos fosse suficiente, o trabalho
hermenêutico estaria limitado ao outro, assim, em um segundo momento,
há uma necessidade de se exaurir da conotação negativa das experiências
do tempo, mediante um processo de integralização, que atualiza a
informação tornando-a “sua” sem anular suas diferenças. Este ato de
experimentar as tensões entre o ontem e o hoje é o desafio da
“efetividade do sentido” de Ricoeur dentro destes abismos históricos
enfrentados pelos seus hermeneutas.
Palavras-chave: Filologia. Hermenêutica. Diferenças. Integração.
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7. Descalçar as sandálias (cf. Ex 3,5), Evangelli Gaudium e a Teologia
moral do Papa Francisco
Robson Ribeiro de Oliveira Castro
Mestrando em Teologia (FAJE-BH)
robsonrcastro@yahoo.com.br
Resumo: A Exortação Apostólica Evangelli Gaudium do Papa Francisco nos
apresenta uma igreja missionária frente aos problemas sociais e
empenhada em resolver as mazelas da vida moderna em seu cotidiano de
descartes, indiferença e concentração de poder e riqueza nos mercados
financeiros. A vivência moral cristã deve ser lapidada para os mais
necessitados, devemos sair de nós mesmo para procurar o bem de todos
(cf. EG 39). A formação jesuíta do papa Francisco nos apresenta um
aspecto histórico, voltado sempre para o mais necessitado, viver numa
Igreja aberta ao outro. O papa Francisco está atento para que todos
aprendam a “descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do
outro (cf. Ex 3,5) ”, mas deseja também que toda Igreja, sacerdotes e leigos
também estejam (EG 169). É apontada uma vivência cristã pautada no
amor evangélico. A EG ressalta ainda que se deve preservar o anúncio de
Cristo, concentrando-se no eixo essencial: a graça e a misericórdia, mais do
que na Letra da Lei, mais em Jesus do que na Instituição. É uma Teologia
Moral renovada e aberta ao mundo moderno que vive problemas de
inclusão social e da vida em suas manifestações mais frágeis.
Palavras-chave: Igreja Católica. Aspectos morais. Vivência cristã. Teologia
Moral. Papa Francisco.

8. Seminário Mater Ecclesiae: evangelização como contribuição social
Alex Divino Basilio
Mestrando em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
alexbasiliogoias@gmail.com
Leila Xavier de Almeida Ferreira
Mestranda em Ciências da Religião (PUC-Goiás)
leilaferro2011@hotmail.com
Resumo: O Seminário Mater Eclesiae evangelização coloca-se enquanto
contribuição social no fim da década de setenta (70) e início dos anos
oitenta (80). O momento teológico em que encontra-se a igreja na América
latina e no Brasil, o cenário político do país com o advento da
redemocratização. Os movimentos populares fomentam um ambiente de
crise, incertezas, tensões e esperanças. O Seminário Mater Eclesiae insere-

se nesse contexto com uma proposta de formação tanto do clero quanto
do laicato fundamentada numa perspectiva teológica e filosófica visando
construir uma conscientização da sociedade a partir de um outro ponto de
vista a teologia da libertação – marxismo. Mediante este contexto
histórico, teológico e político evidencia-se um posicionamento da igreja
(institucionalizada, tradicional). Este posicionamento constitui-se,
evidentemente, num movimento de resistência à teologia da libertação.
Por quê? Na ótica da teoria dos sistemas de Luhmann (1997) o sistema
religioso deve atuar como instância redutora de complexidade. No
entanto, o movimento da teologia da libertação propunha na sua práxis
potencializar, amplificar a complexidade, criando um embate, um
acirramento entre as duas instancias. Igreja católica e teologia da
libertação.
Palavras-chave: Formação. Teologia da Libertação. Igreja. Complexidade.
Poder.

9. Da tradição oral ao registro escrito: o conflito estético no surgimento
do Cânon Bíblico
Celso da Gama Malcher Neto
Bacharelando em Teologia (UNIECO)
cgmalcher@gmail.com
Resumo: A Bíblia, como a conhecemos, teve um processo extenso e
intenso de formação do seu Canon. Quando o Novo Testamento começou
a ser definido e somado ao Antigo Testamento vivia-se uma época em que
a tradição oral era dominante, onde a forte influência da cultura grecoromana determinava um papel secundário aos registros escritos e
priorizava a oralidade como principal forma de perpetuação do
conhecimento, dos valores e da produção intelectual. Neste cenário
iletrado e com severas restrições ao registro escrito houve a necessidade
do uso deste para evitar distorções da mensagem cristã, também, foi
marcante a iniciativa de se copiar as cartas que comporiam o conteúdo
neotestamentário para alcançar um público maior de seguidores do
caminho. Urgiu que se normatizasse o conjunto de escritos bíblicos para
que todos seguidores falassem a mesma verdade com base nos mesmos
conteúdos e anunciassem as mesmas boas novas. Isto por si só representa
uma mudança radical. Quando uma tradição é suplantada por outra há um
choque, um embate entre métodos, técnicas, valores e estéticas.
Hermenêutica, Filosofia, Antropologia e História serão usadas para pensar
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este cenário. Apresentaremos que se por um lado o registro escrito
preservou conteúdos, por outro lado, tornou os mesmos exclusivos de
poucos letrados. Analisaremos este momento histórico a partir de
bibliografia relacionada, da Bíblia como fonte primária e da perspectiva
estética. Apontaremos o significado cultural desta mudança, suas
consequências sociais e históricas.
Palavras-chave: Canon. Tradição. Oral. Escrita. Transformação.

10. A fotografia de Kevin Carter: a prática religiosa para os
marginalizados na compreensão da carta bíblica de Tiago
Wendell da Cunha Lima
Mestrando em Ciência da Religião (PUC-Goiás)
wclwendell@hotmail.com
Resumo: As manifestações artísticas podem ser relacionadas com a
religião através da simbologia que nela se expressa. Esta comunicação visa
analisar a imagem fotográfica de Kevin Carter ganhadora do prêmio
pulitzer, que mostra uma criança sudanesa faminta sendo observado por
um abutre em meio a miséria social daquela região. No contexto das
escrituras sagradas do cristianismo e especificamente na carta de Tiago,
pode-se refletir sobre a discriminação e pobreza comparada com a práxis
vivenciadas pelas instituições religiosas que atuam na ação social
comunitária e as consequências da pobreza e da discriminação na vida
social diária. A simbologia trazida nessa expressão artística tem um forte
teor de discriminação e marginalização que são fatores relevantes tanto na
sociedade contemporânea quanto era a época do escrito da carta de Tiago,
evidenciando o contraste com o posicionamento institucionalizado da
religião.
Palavras-Chave: Marginalizados. Kevin Carter. Carta de Tiago.

11. Conflito entre ciência e religião no Facebook
Rogério Fernandes da Silva
Mestre em Ciências da religião (PUC-SP)
prof_rfernandes@yahoo.com
Resumo: Ao estudar as comunidades virtuais da rede social Facebook nos
deparamos com comunidades ligadas ao ateísmo que demonstram uma
visão particular da ciência e da Religião. Essa visão está alicerçada na ideia
de conflito entre Ciência e Religião. Essa ideia de conflito é que existe uma

permanente tensão entre eles e que essa tensão serve para definir a
alteridade da identidade ateísta nos méis virtuais. Através de um
questionário de entrevista para pesquisa de dissertação foram levantados
dados sobre essa crença. Foi percebido que o conflito é alimentado por
conceitos antirreligiosos baseados em informações distorcidas da História,
são os mitos científicos espalhados por inúmeros sites que colaboram para
permanência da tese de conflitos. As bases teóricas desta pesquisa foram
retiradas das reflexões de Ian Barbour e Ronald Nunbers. Segundo Barbour
há quatro modelos de relacionamento entre ciência e religião, baseados
em Babour: o modelo de conflito, o modelo de magistérios NãoInterferentes (MNI), o modelo de Fusão e o modelo de
Complementaridade. O que nos interessa é o modelo de conflito para
discutimos sobre a identidade ateísta no Facebook. Os mitos modernos
antirreligiosos que alimentam os ódios anticristãos, anticlericais e
antirreligiosos foram muito bem explorados no livro Galileu na prisão e
outros mitos sobre a ciência e a religião, organizado por Ronald Numbers.
O maior mito entre Ciência e Religião, segundo Numbers, é que estão em
conflito permanente.
Palavras-chave: Ateísmo. Religião. Ciência. Identidade.
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GT 04 - HISTÓRIA E RELIGIÃO: MÉTODOS E METODOLOGIAS NA
ABORDAGEM DE FENÔMENOS RELIGIOSOS
Maria Cecília Simões
Pós-doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
ceciliasrs@yahoo.com.br
Edgar Luiz Felipe da Silva
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
edgarluizxxi.blogspotmail@yahoo.com.br
Josimar Faria Duarte
Doutorando em História Social (UFRJ)
josimarfaria@yahoo.com.br
O enfoque deste GT é reunir os trabalhos interessados em aspectos
epistemológicos e analisar, a partir das áreas de conhecimento da(s)
Ciência(s) da(s) Religião(ões) e da História, as perspectivas na constituição
de relações possíveis entre abordagens dessas – e outras – disciplinas.
Diante de convergências, divergências e questões político-acadêmicas
como resultado de novos paradigmas historiográficos a partir do século XX,
sob influência do movimento dos Annales e sobretudo da Nova História,
houve uma mudança na reflexão e prática acadêmica, marcada por
fragmentações e reformulações teóricas. Nesse ínterim, incluíram-se novas
abordagens, métodos e metodologias à História, em diálogo com outras
disciplinas, como Antropologia e Sociologia, incidindo diretamente sobre o
estudo dos fenômenos religiosos, uma vez que marcada pelos estudos de
cultura e representações (Nova História Cultural). Sendo assim, o GT
aceitará trabalhos que visem discutir quais as possibilidades de sínteses
holísticas em relação ao estudo do fenômeno religioso em uma
perspectiva histórica, permeados pela relação entre História e Religião.
Quais linhas gerais epistemológicas apontam os pesquisadores para uma
consolidação desta área acadêmica? Que legados metodológicos se
extraem do itinerário entre História das Religiões, Religiões Comparadas, e
a noviça Ciência(s) da(s) Religião(ões)? A proposta deste GT é discutir tais
questões e possibilidades.

1. Ciência da religião, história das religiões e história: disciplinas, práticas
e identidades
Arnaldo Érico Huff Júnior
Doutor em Ciência da Religião (UFJF)
huffjr_@hotmail.com
Resumo: O estudo contempla a análise comparativa de textos que
discutem a produção do conhecimento sobre religião em perspectiva
histórica. São principalmente capítulos de livros dedicados ao tema da
história das religiões e das religiosidades, publicados no Brasil em manuais
tanto da área de ciência da religião quanto da área de história. A partir da
comparação, pretende-se levantar questões que dizem respeito às
identidades e práticas dos cientistas da religião. A questão de fundo é,
portanto, atinente às apropriações de tais textos no campo da ciência da
religião e as implicações de tais apropriações para a prática disciplinar da
ciência da religião e a identidade dos cientistas da religião.
Palavras-chave: Religião. História. Teoria.

2. Cosmos e temporalidade: Discussão acerca da liberdade, do poder e da
juventude no Opus Dei
Nayara Cristina Lizarelli
Mestranda em Ciências Sociais (UNESP)
na_lizarelli@hotmail.com
Resumo: Utilizando como ponto de partida as antigas sociedades
europeias tradicionais, alicerçadas sob vertente “substancializada”
(TÖNNIES, Ferdinand) de ideias inquestionáveis, que tomaram forma e
corpo principalmente após a institucionalização da Igreja Católica
Apostólica Romana, principalmente pós século VI dC, responsáveis por
transformá-la em núcleo de poder absoluto, a presente pesquisa propõe
uma discussão sobre os processos históricos da Igreja enquanto
disseminadora deste poder e da força histórica e moral presente no
mesmo, traduzida através do discurso. Com o fenômeno de
“desencantamento do mundo” (WEBER, Max), a sociedade europeia
medieval passou por significativas mudanças e a Igreja Católica teve suas
doutrinas questionadas. Acredita-se que tal processo de racionalização não
a atingiu de maneira a quebrar seu núcleo de poder coercitivo, mas que
este poder tomou novas formas no decorrer dos acontecimentos históricos
e das mudanças sociais, permanecendo até o presente. Tal hipótese nos

...............................................

permite olhar para a instituição tradicional da contemporaneidade como a
corporização política destes antigos núcleos.
Neste sentido, tendo como objeto as práticas institucionais do Opus Dei, a
pesquisa objetiva compreender, de forma geral, como o mesmo lida com
os diversos desafios da contemporaneidade, atraindo fiéis –
principalmente jovens –, reconstruindo entre os mesmos concepções
relacionadas à liberdade, moralidade e subjetividade. Objetiva também, de
compreender, o porquê do significativo número de jovens que recorrem à
tradição e ao Opus Dei, deixando-se conduzir por seus valores, doutrinas e
regras em um contexto em que as liberdades são afloradas e exacerbadas.
Palavras-chave: Tradição. Igreja Católica. Iluminismo. Contemporaneidade.

3. Michel Meslin – Para uma Ciência da Religião: o método e o objeto
Marco Antonio Barroso
Doutor em Ciência da Religião (UFJF)
marco.barroso78@gmail.com
Resumo: Para Meslin o papel da Ciência da Religião não é buscar
apreender uma realidade “metafísica ou teológica”, mas “ultrapassar o
domínio do empírico dos fatos religiosos para alcançar a compreensão
interna do sagrado-vivido”. Embora tenha como fontes os dados
empíricos, a Ciência da Religião, segundo o historiador francês, não é um
saber sobre a realidade de fenômenos aparentes, ela deve “ir, do estudo
dos diversos sistemas religiosos conhecidos, àqueles de suas estruturas
fundamentais, para alcançar a análise dos conteúdos subjetivamente
vividos pelo homem religioso”. A Ciência da Religião é, pois, uma ciência
compreensiva, que busca entender aquilo que a manifestação empírica do
fenômeno religioso representa para seus adeptos. Assumindo uma postura
fenomenológica, Meslin prefere não definir o termo religião a partir de
uma leitura metafísica, que falsearia o sentido da pesquisa científica em
questão, segundo sua interpretação. Destarte, ele não teme postular um
conceito de sagrado, que seria uma espécie de relação do humano, pois
segundo assevera, só se pode compreender a experiência do divino, ou
aquilo que o homem conhece do sagrado, por aquilo que nos é dito por
meio dos sistemas de expressão “teóricas, conceptuais, rituais ou
simbólicas”, e que são, todas, formas de linguagens humanas”.
Palavras-chave: Método. Ciência da Religião. Objeto.

4. O religioso na biografia histórica: uma introdução aos métodos de
Lucien Febvre e Carlo Ginzburg
Jorge William Falcão Junior
Mestrando em História (UFJF)
williamfalcaojr@gmail.com
Eliza Feres de Lima Moura
Graduada em Ciências Humanas (UFJF)
liza_feres@hotmail.com
Resumo: Não mais sob a orientação da história vista de cima, na qual só
seriam dignos de biografias históricas os responsáveis por grandes
decisões políticas e econômicas, nem sob os limites postos pelas respostas
estruturalistas a tal orientação, Carlo Ginzburg marca a escrita da história
ao biografar um moleiro julgado pela Inquisição (1976). Lucien Febvre, um
dos representantes da Escola dos Annales, também escreve uma biografia
sobre o monge agostiniano responsável pela Reforma Protestante (1928).
Além de situarmos ambos os historiadores e seus trabalhos biográficos nas
discussões historiográficas referentes à validade do uso da narrativa na
produção do conhecimento histórico, buscaremos em Martinho Lutero,
Um Destino e em O Queijo e os Vermes indícios dos métodos utilizados por
eles. Assim, consideraremos, atentando inclusive para o processo de
escolha dos sujeitos biografados, quais relações eles estabeleceram entre
as ideias religiosas de Lutero e Menóquio e suas respectivas culturas,
observando o movimento verificado entre o micro e o macro.
Palavras Chaves: Biografia Histórica. Micro-História. Religião.

5. Os Redentoristas no Brasil: caminhos teórico-metodológicos de uma
pesquisa
José Leandro Peters
Doutorando em História (UFJF)
joseleandropeters@yahoo.com.br
Resumo: o trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre os
caminhos teórico-metodológicos escolhidos ao longo do desenvolvimento
de uma pesquisa de doutoramento (ainda em andamento) sobre a
Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil. Tendo como base teórica
os apontamentos da chamada “História Cultural das Religiões”, procuro
com o trabalho, colocar em debate a necessidade de historicização do
discurso e da prática religiosa, compreendidos segundo os princípios de
representação e apropriação. Desse modo, entende-se que no campo
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religioso estão presentes diferentes interesses e estratégias que moldam o
discurso e a prática religiosa de acordo com o local de onde eles emanam,
sendo necessário ao pesquisador conhecer tanto a estrutura do dogma,
também conhecida como ortodoxia, quanto a prática religiosa, valorizando
o que Nicola Gasbarro denominou de “ortoprática”. Ressalta-se assim a
importância de compreender as religiosidades segundo o princípio da
pluralidade evitando juízos de valor do tipo “popular e erudito”, “melhor e
pior”.
Palavras-Chave: Congregação Redentorista. História das Religiões. História
Cultural.

6. Paradigma Indiciário e campo religioso brasileiro: “talvez existam mil
Menocchios a nossa espera”
Edgar Luiz Felipe da Silva
Mestrando Ciências da Religião (UFJF - CAPES)
edgarluizxxi.blogspotmail@yahoo.com.br
Resumo: Na busca de uma disciplina específica dotada de metodologia
própria, o itinerário das ciências da religião, diferente dos objetivos de uma
“sociologia religiosa”, passou a ter como objeto específico a essência do
homem religioso. Com isso, sua proposta enquanto área acadêmica urge
de uma percepção cada vez maior, de que o objeto “religião” pode ganhar
muito em compreensão e aclaramento científico se for estudado de
maneira autônoma. Ao tentarmos um conhecimento mais aprofundado
importa-nos levantar questões preliminares quanto ao avanço da pesquisa
sendo a crítica epistemológica um importante fator para o progresso neste
campo. Uma percepção multidisciplinar se faz necessária, sendo possível
erigir uma base indispensável para aprofundar o estudo da religião a partir
de variados métodos. A partir disso, a micro-análise merece ser tratada de
maneira mais ampla, como um novo âmbito de possibilidades. Portanto,
temos na micro-análise (GINZBURG) um marco e algumas referências para
o enfrentamento de importantes questões surgidas no processo de
construção da história das religiosidades, chamando-nos atenção a conferir
importância e sentido às crenças populares.
Palavras-chave: Ciências da Religião. Epistemologia. Micro-história. Carlo
Ginzburg. Crenças Populares.

7. Psicanálise e religião: de que pai se trata?
Ludmilla Furtado da Silva
Mestranda em Psicologia (UFRRJ)
ludmillafurtado@yahoo.com.br
Denise Martins da Luz
Mestranda em Psicanálise (UERJ)
martinsdaluz@yahoo.com.br
Resumo: O presente estudo tem como objetivo abordar a questão do
nascimento do Pai tal como Freud desenvolvera em sua obra instituindo as
normas e as leis para a organização da civilização. Dentre as diversas saídas
apontadas por Freud para lidar com o inevitável mal estar decorrente do
processo civilizatório, este estudo destaca à religião buscando precisar
como o “Pai” se apresenta na formulação da religião e na teoria
psicanalítica das neuroses. Freud já indicava que o homem enquanto
sujeito circula pela verdade, pois que isso é uma questão fundamental de
sua existência, embora seja lícito dizer que ele se acomoda muito bem à
não-verdade. E para a psicanálise, do que se trata? De saber por quais vias
a dimensão da verdade entra na vida do homem. Freud, em Moisés e o
Monoteísmo (1939), responde à questão. Trata-se de dizer que é por
intermédio da significação da idéia de pai, realidade sagrada em si mesma,
espiritual, cuja função, presença e dominância não pode ser explicada pela
simples realidade do vivido, a não ser pela via mítica, do a-histórico, da
inscrição do homem na origem da sua história. E com certeza na sua
inscrição de seu sentimento religioso. Essa pesquisa é bibliográfica.
Palavras chaves: Verdade. Civilização. Religioso.

8. A confissão dos presos pela Inquisição no Brasil acusados dos crimes de
blasfêmias e proposições heréticas: Uma análise dos processos-crimes
Diogo Tomaz Pereira
Mestrando em História (UFJF)
diogo@gmail.com
Resumo: No presente trabalho proponho uma análise centralizada nos
processos-crimes dos presos pelo Tribunal da Inquisição de Lisboa,
ocorridos no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, acusados pelos crimes de
Blasfêmia e Proposições Heréticas. Processos estes que se encontram sob
a tutela do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, digitalizados e com
acesso livre pela internet. Apesar da Inquisição portuguesa nunca ter
oficialmente implantado no Brasil um Tribunal, a Colônia portuguesa na
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América encontrava-se diretamente ligada e subordinada ao Tribunal de
Lisboa. Muito discreta em seus primeiros tempos, podemos dizer que a
atuação do Santo Oficio na América portuguesa acompanhou a ocupação
do território pelos portugueses. A Blasfêmia e a Proposição Herética eram
dois dos vários crimes perseguidos pela Inquisição. Comumente tratados
como apenas um, possuíam suas diferenças que os caracterizavam.
Existiam duas formas que levavam os acusados até à Mesa do Santo Oficio:
sendo denunciados por alguém ou entregando-se confessando seu crime.
Uma vez preso nos cárceres, os blasfemadores e propositores tinham duas
possiblidades: manter suas questões ou afirmações e não se
arrependerem; ou podiam se arrepender do que haviam dito e aceitar a
penitencia que lhe seriam impostas pelo inquisidor. Com a opção por uma
escala de observação reduzida pretendo focar nos processos-crimes onde
o preso confessou e se apresentou diante da Inquisição. Buscando assim,
não só reconstruir uma história individual como também contar essas
histórias reconstruindo o mundo intelectual, moral e fantástico desses
presos.
Palavras-chave: Heresias. Santo Oficio. Tribunal.
9. Dispensas matrimoniais: estratégias de uma elite colonial
Débora Cristina Alves
Doutoranda em História (UFJF)
dediliber@yahoo.com.br
Resumo: Para a realização de um matrimônio no período colonial os
nubentes precisavam apresentar alguns documentos que comprovassem à
Igreja e a sociedade que estes estavam habilitados ao casamento, tais
como: certidão de batismo, comprovação do estado de solteiro(a), carta de
alforria e no caso dos viúvos assento de óbito do cônjuge. No entanto,
diversos foram os casos em que esses documentos não foram
apresentados ou simplesmente não existiam. Logo, para que os consórcios
fossem concretizados, a Igreja concedeu as chamadas dispensas
matrimoniais que possibilitavam aos nubentes a realização da união,
mesmo que impedidos. As dispensas analisadas no trabalho se encontram
no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana e se referem a região
de Guarapiranga (MG) no século XVII e XVIII e foram selecionados com
base nos indivíduos de duas famílias principais da região: os Alves Ferreira
e os Pinta Oliveira. Esses documentos apresentam-se como uma fonte
riquíssima para compreendermos as diversas facetas empregadas pela

Igreja e pela sociedade para que uniões, mesmo impedidas, fossem
facilmente realizadas. Nosso trabalho, portanto, consiste em analisar essas
dispensas como método empregado pela Igreja e sociedade para burlar as
regras que impediam a realização de matrimônios, muitas vezes
estratégicos para ascensão social, reprodução de reprodução do grupo de
parentes, da comunidade entre outros.
Palavras-chave: Matrimônio. Catolicismo. Família.
10. Subsídios para a pesquisa das irmandades em Minas Gerais:
sociabilidade, assistencialismo e religiosidade leiga entre os séculos XVIII
e XIX
Vanessa Cerqueira Teixeira
Mestranda em História (UFJF)
vanessa.teixeira@ufv.br
Resumo: Os Arquivos Eclesiásticos reúnem documentação diversificada e
fundamental para a pesquisa em diferentes áreas, e aqui é possível
ressaltar seu papel na interlocução entre a História e a Ciência da Religião.
Para além da História da Igreja, tais arquivos são ricos quanto às
documentações das Associações Leigas. Tais associações surgiram no
medievo com fins assistencialistas e espirituais, se transformando ao longo
dos séculos e chegando ao Brasil, subdivididas entre ordens, irmandades e
confrarias. O trabalho proposto tem por objetivo ressaltar as possibilidades
de pesquisa, abordagens e documentações na temática das irmandades
em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX, com recorte específico para a
cidade de Mariana, tendo em vista a necessidade de um grande
cruzamento de fontes para a compreensão das normas e sua recepção na
sociedade. A partir do estudo das associações leigas identificamos a
sociabilidade em meio às questões hierárquicas e devocionais. O percurso
desenvolvido parte dos grupos sociais para uma análise mais abrangente
da sociedade. As tensões e os conflitos dividem espaço com o
assistencialismo e a preocupação com o bem viver e o bem morrer. As
percepções da morte, junto às práticas devocionais, compõem o
imaginário religioso do período, ricamente exteriorizado nos testamentos
dos membros e em seus próprios Livros de Compromisso. Tanto a ordem e
a desordem quanto as práticas e as representações são, portanto, nossos
alvos ao propor a compreensão da religiosidade através das irmandades
mineiras.
Palavras-chave: Arquivos Eclesiásticos. Associações Leigas. Devoção.
Solidariedade.
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11. Os processos de habilitação de genere: fontes para o estudo da Igreja
e sociedade mineira do século XVIII
Josimar Faria Duarte
Doutorando em Histórias Social (UFRJ)
josimarfaria@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para
o uso dos processos de habilitação de Genere enquanto fontes de estudo
da Igreja e sociedade Mineira do Século XVIII. É bem conhecido o valor
heurístico dos processos de Genere para a reconstrução da história social e
da Igreja católica brasileira. Lançados por normas em pequenos cadernos,
cujos fólios são autenticados por assinaturas e selos diocesanos, essas
fontes são importantes instrumentos de pesquisas para traçar os perfis e
inserções sociais dos habilitandos ao clero, como a naturalidade, local de
residência, profissão, legitimidade de condições econômicas, seus pais,
avós paternos maternos. Neles há anúncios do dia, local, presidente da
mitra, dos examinadores responsáveis pela aceitação dos ordinandos e os
nomes dos escrivães encarregados pelos registros escritos. Também nos
permitem verificar os nomes dos candidatos que foram promovidos ou
reprovados em primeira tonsura e ordens menores até, finalmente, a
ordenação sacerdotal. Sendo assim, neles arrolam informações sociais,
prosopográficas e demográficas que nos permitem estudar as histórias de
vida dos clérigos coloniais, e como essas se entrecruzavam com as
hierarquias e gradações simbólicas do Antigo Regime. Com base em dados
obtidos junto aos processos de habilitação de Genere do Arquivo
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, busca-se aqui refletir sobre os
usos possíveis dessas fontes no entendimento da Igreja e sociedade
mineira do período, com ênfase para os do termo de Vila Rica e da
comarca do Rio das Mortes.
Palavras-chave: De Genere. Minas Gerais.

GT 05 - RELIGIÃO, EDUCAÇÃO E ARTE: PRÁTICAS ESCOLARES EM
PROL DO RESPEITO À DIVERSIDADE
Ana Beatriz Vilhena
Mestranda em Ciência da Religião/ UFJF
abeatriz.vilhena@gmail.com
Tania Alice Oliveira
Mestranda em Ciência da Religião/ UFJF
tania-alice@hotmail.com
Este grupo de trabalho pretende debater questões relativas ao
desdobramento do componente curricular Ensino Religioso nas escolas
públicas, bem como discutir a forma que tal disciplina pode ser tematizada
no espaço educacional com a finalidade de contribuir para a equidade
social. Pensamos o Ensino Religioso como um dos componentes
fundamentais do currículo que convergem para a formação plena do
cidadão. A abordagem do Ensino Religioso pautada no compromisso com a
cidadania caracteriza-se como instrumento de combate à homogeneização
das identidades culturais, incluindo nesse lastro as manifestações religiosas
existentes no contexto escolar. Consideramos o modelo de Ensino
Religioso fomentado pela(s) Ciência(s) da Religião, o mais plausível no que
concerne as bases epistemológicas que concede para se apreender o
objeto religioso em perspectiva pluralista. Como grupo transdisciplinar,
acolheremos trabalhos que relacionem artes visuais e o tema Religião e
Educação pensando para além do ensino regular, os que tangem também
o sistema prisional. Assim, são desejáveis comunicações em que constem
experimentos de ações educativas envolvendo expressões artísticas
variadas como desenho, pintura, gravura, design, vídeo, literatura, cinema,
teatro, grafite, dança e outras que contribuam para o entendimento do
lugar e da função do componente Ensino Religioso nas unidades escolares
públicas. Espera-se que neste GT haja reflexão e debate sobre novas
formas de abordagens da religião por meio da arte, que proporcionem
tanto vivências que oportunizem o alargamento do conceito de
aprendizagem significativa, como aprendizagem que agregue
conhecimento quanto à transposição didática da(s) Ciência(s) da Religião
ao Ensino Religioso, sempre de modo atento às questões que orbitam em
torno
do
tema
religião
no
espaço
público,
laicidade,
tolerância/intolerância, dentre outros.
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1. O uso de recursos audiovisuais como ferramentas do Ensino Religioso
nos diferentes tipos de escola
Ana Beatriz Vilhena
Mestrandas em Ciências da Religião (UFJF)
abeatriz.vilhena@gmail.com
Tania Alice de Oliveira
Mestrandas em Ciências da Religião (UFJF)
tania-alice@hotmail.com
Resumo: Nossa proposta de trabalho consiste em pensar como filmes,
músicas ou apresentações de determinadas religiões, podem se configurar
como ferramentas que auxiliem o professor do Ensino Religioso nas
escolas públicas. Paralelo às escolas regulares, enfatizamos também as
escolas prisionais, e mais especificamente o ensino religioso nesse
contexto. O componente curricular “Ensino Religioso” possui um estigma
de confessionalidade que se reproduz e amplia as dificuldades dos
educadores, tanto nas escolas regulares, quanto nas escolas prisionais. Se
fora das prisões essas dificuldades se fazem fortemente presentes, no
interior dos cárceres isso tende a se intensificar. Nesse sentido, partimos
do princípio de que é possível, através das artes, promover o
conhecimento das religiões rumo a dissipar as assimetrias inclusive no que
tange o sistema prisional, espaço este repleto de peculiaridades. Através
de experiência docente pensamos que a música, os filmes e as artes em
geral, são ferramentas que facilitam a compreensão do aluno acerca da
diversidade religiosa. Enxergamos neste evento uma oportunidade de
discutir a religião na escola por meio de recursos audiovisuais, além de
colocar em pauta importantes demandas sociais da atualidade como
religião, classe social e marginalização.
Palavras-chave: Religião. Ensino Religioso. Artes. Marginalização.

2. Entrelugares da oralidade e da escrita nas religiões afro-brasileiras:
uma dicotomia?
Andréa Cristina Canário Esteves Braga
Graduanda em Ciência da Religião (UFJF)
braga-canario@hotmail.com
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo abordar o modelo de
transmissão utilizada pela população afro-brasileira para manutenção de
uma crença religiosa. O principal método utilizado para subsistência da

tradição é a oralidade. Todos os conhecimentos e segredos são passados
de geração em geração, que perpetuam no Brasil há mais de quinhentos
anos. A chegada do povo negro escravizado pelos europeus nas terras
brasileiras provocou uma importante mudança na vida da população local.
Ao atravessarem o Atlântico, o povo africano trouxe consigo uma bagagem
repleta de costumes próprios das suas nações de origem: Banto, Yorubá,
Nagô, Jeje entre outras. Cada uma constituída a partir de uma organização
social própria, inclusive religiosa. A finalidade é analisar a influência que a
sociedade brasileira sofreu com a chegada dos africanos, principalmente
com relação ao sincretismo religioso. Pretende-se também explicitar o
método utilizado pelo povo afro-brasileiro para a perpetuação de sua
crença religiosa: a oralidade; e discutir se na pós-modernidade o modelo
ainda é eficaz. Serão analisados ainda os elementos causadores da suposta
invisibilidade social desta tradição, e os prejuízos para seus adeptos,
principalmente no espaço escolar.
Palavras-chave: Religião. Oralidade. Intolerância. Invisibilidade.

3. A importância de se trabalhar com cosmovisões dos sistemas religiosos
em Ensino Religioso
Antônio Márcio Dutra Barbosa
Bacharel interdisciplinar em Ciências Humanas (UFJF)
amarciod@hotmail.com
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta ao Ensino
Religioso onde a Cosmologia tenha grande influência. Procuro apresentar o
método utilizado e a recepção dos educandos quanto ao conteúdo das
exposições pedagógicas além do que se refere à participação de todos os
envolvidos em tal processo. O Ensino Religioso ainda é alvo de um certo
preconceito por razão da laicidade, onde alguns pensam que por esta, não
se deva haver uma abordagem do tema Religião em escolas. Pretendo
abordar mais profundamente sobre o tema laicidade e sua relação para
com o Ensino Religioso. Mas no projeto em questão tem-se um Ensino
Religioso como aplicação da Ciência da Religião e todo o arcabouço teórico
e a vasta gama de temas e linhas de pesquisa apresentada por esta. O
problema de um Ensino Religioso com foco teológico, catequizante ou
evangelizador não se enquadra nesta proposta, já que antes a opção
teórica escolhida é científica. A abordagem tendo em conta a apresentação
de Cosmovisões e produções artístico-culturais dos diferentes sistemas

...............................................

religiosos leva à uma reflexão que nos apresenta a alteridade e o
consequente entendimento do agir do outro, uma oportunidade para
despirmos de preconceitos e aumentar nossos horizontes. Tal forma de
modelo para um Ensino Religioso que é adaptado e mesmo importante a
uma realidade onde a laicidade está presente tem-se mostrado eficaz
quanto às respostas dos estudantes, pais e comunidade envolvida.
Palavras-Chave: Ensino Religioso. Ciência da Religião. Cosmovisão.

4. A educação e a identidade na sociedade líquido-moderna: uma
reflexão
Elainy Fátima de Souza
Mestre em Literatura Brasileira (CES-JF)
elainyfatimasouza@yahoo.com.br
Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da obra “Push”,
publicada em 1996, nos Estados Unidos, e escrita por Ramona Lofton. Este
estudo priorizará os marginalizados na sociedade líquido-moderna,
tratando do foreground arruinado, do refugo humano e de como, uma
garota-mãe frustrada de 16 anos narra sua trajetória através de uma
perspectiva testemunhal. Vale ressaltar, a importância fundamental da
professora Blue Rain, que trabalhando nun centro de aprendizado
alternativo, denominado, Educação Alternativa/Cada Um Ensina Um e a da
assistente social, que transformaram a vida de Precious. Este trabalho teve
como resultado um livro escrito pela turma desta professora denominado,
História da vida: o livro da nossa turma, na qual a professora ajuda seus
alunos a expurgar os problemas através da escrita, contando suas
experiências importantes, alcançando através da educação e da
autonomia, a emancipação, que resultou em identidade. Para isso, vamos
nos embasar, teoricamente, em Zygmunt Bauman e Ole Skovsmose. Neste
texto, percebe-se a luta do “lixo humano” para sobreviver às ideias préconcebidas da sociedade “igualitária” e “moderna” atual.
Palavras-chave: Sociedade Líquido-moderno. Foreground arruinado.
Refugo humano. Mudança.

5. O limite da tolerância para a disciplina que versa sobre a intolerância:
Ensino Religioso
Andréa Cristina Canário Esteves Braga
Graduanda em Ciência da Religião (UFJF)
braga-canario@hotmail.com
Fabiula Cristina Lima
Graduanda em Ciência da Religião (UFJF)
fabiulaefabiula@bol.com.br
Resumo: Com base no artigo 33 da Constituição Federal Brasileira de 1988,
o Ensino Religioso ER, componente curricular de matrícula facultativa deve
ser ofertado em horário normal nas escolas públicas de ensino
fundamental. No entanto, a presença desta disciplina na educação escolar
é palco para um polêmico debate entre os que a defendem e os que se
opõem a ela. Vale ressaltar, que esta prática deve ser empregada de forma
não confessional, nem proselitista. Tornando-se assim um poderoso aliado
ao reconhecimento e ao respeito das diferentes crenças religiosas
professadas. A proposta deste artigo é abrir um espaço para discutir o
atual modelo de educação empregado nas escolas brasileiras, moldado
pelos sistemas educacionais prussiano e/ou taylorista. Onde o
desempenho do educando é medido exclusivamente pela obtenção de
bons resultados e aprovações. Priorizando assim os conteúdos tradicionais,
elencados como os mais importantes do campo do saber (como
Matemática, Português e História) e menosprezando outros que são tidos
como subáreas (Artes, Educação Física e Ensino Religioso). Desta forma
levantaremos uma discussão sobre o tema. E com base na pesquisa
empírica realizada ao longo do ano de 2014 no âmbito de um projeto de
iniciação à docência, que se destina ao tratamento de temas de religião no
ambiente escolar, descreveremos algumas abordagens pedagógicas bem
sucedidas, desenvolvidas ao longo do trabalho, e que ressaltam a
importância do ER na educação escolar. É pertinente informar que esta é
uma pesquisa ainda em curso, que está sendo desenvolvida
cautelosamente com o aparato da Ciência da Religião.
Palavras-chave: Religião. Educação. Metodologias de ensino.
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6. Arte e debate: reinventando o Ensino Religioso na Escola Púbica
Fernanda Ribeiro Barros
Mestranda em Mídia e Cotidiano (UFF)
fernandyrb@gmail.com
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a realidade de
uma escola pública estadual que fica localizada no município de Niterói em
relação às aulas de Ensino Religioso. Para a realização deste estudo foram
observadas as atividades realizadas nas aulas e o currículo mínimo
proposto pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, bem
como a metodologia desenvolvida pela professora. Os objetivos desta
pesquisa é compreender como tem sido desenvolvida a disciplina de
Ensino Religioso nesta escola pública e como tem sido o debate em relação
às diversidades religiosas existentes no Brasil. Os principais autores
utilizados serão Agnes Heller sobre o cotidiano, Bakhtin sobre linguagem e
alteridade, Paulo Freire e o oprimido, Carlos Cury sobre a relação entre a
escola pública e religião, entre outros autores e conceitos importantes
para compor este trabalho. Nos principais resultados verificou-se que as
aulas de Ensino Religioso tornam-se mais atrativas e interessantes quando
propõe debates em relação à diversidade e utiliza-se de aspectos e
métodos voltados para a arte e criatividade.
Palavras-chave: Religião. Escola. Cotidiano. Diversidade. Arte.

7. O cinema e a Igreja Católica
Juliana Rodrigues
Graduação em Pedagogia (UERJ)
juliana_rodrigs@hotmail.com
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar e discutir as relações
entre o cinema e a Igreja, buscando compreender os múltiplos olhares que
esta arte tem sobre a Igreja Católica. Analisa determinados filmes com esta
temática como um movimento que se modifica dentro dos
‘espaçostempos’ de quem o está fazendo, bem como de seus usuários.
Utilizamos o cinema dentro da perspectiva de ‘conversas’ de Maturana.
Com esta análise e ‘conversas’, a serem realizadas, podemos pensar as
diferentes relações que são postas tanto no cinema como em nossa
sociedade. Percebendo as relações de fé e de razão que são estabelecidas
ao se ver um filme ou as ações dos chamados fundamentalismos, podemos
reconhecer que a questão da religiosidade é um tema que permeia a vida

cotidiana de muitos praticantespensantes ou seja, que possibilita ao
usuário múltiplos significados formando, assim, diferentes redes de
conhecimentossignificações. Entre os autores com os quais estarei
dialogando estão Michel de Certeau, Gilles Deleuze, Humberto Maturana,
Jürgen Habermas, Boaventura de Sousa Santos, Nilda Alves, Joseph
Ratzinger, entre outros.
Palavras- chaves: Cinema. Religião. Redes de conhecimentos significações.
Escolas.

8. Ensaios sobre o ensino religioso e a Ciência da Religião
Juliana Rogel de Souza
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF)
jurogel@hotmail.com
Resumo: O Ensino Religioso, ofertado nas escolas públicas encontra
respaldo na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), e constitui-se como
componente escolar em caráter facultativo, mas de oferta obrigatória.
Diante da controvérsia existente a respeito do Ensino Religioso, esta
pesquisa objetiva fazer um panorama histórico deste com o intuito de
compreender sua formação, seus entraves e avanços. Essa discussão
pretende contribuir sobre a temática do Ensino Religioso tendo como
modelo a(as) Ciência(s) da Religião, analisando como essa ciência pode
contribuir para pensar o Ensino Religioso como componente curricular que
visa fomentar a alteridade e o respeito formando cidadão crítico e
autônomo. Tendo em vista a importância da Religião na nossa sociedade,
este tema tem demasiada pertinência envolvendo a escola laica e temas
como laicidade e pluralidade cultural.
Palavras-chave: Laicidade. Religião. Ensino religioso.

9. Interdisciplinaridade no Ambiente Escolar.
Musicalidade às Aulas de Ensino Religioso

Contribuições

da

Madson Cardoso
Bacharel em Comunicação social (UFJF)
madsonverissimo@yahoo.com.br
Resumo: O artigo propõe oferecer um primeiro olhar sobre como a música
pode servir de auxílio interdisciplinar às aulas de Ensino Religioso (ER) nas
escolas da rede pública. Este espaço de ensino marcado pela diversidade e
pluralismo religioso pode ser por vezes, arena de conflitos caso não seja
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respeitado e observado a forma como o assunto deve ser abordado.
Entende-se que um ER de qualidade e igualitário segue alguns princípios
como os declarados no artigo 19 da Carta Constitucional Brasileira de
1988, a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), além dos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER). A oferta
do Ensino Religioso na escola pública brasileira (laica) prevê a integração
do ser através dos diversos conteúdos e atividades propostas pelo
educador. Neste momento a musicais pode facilitar o acesso ao
conhecimento reflexivo e cultural por meio do sentido do sentimento
religioso que traz em seus conteúdos simbólicos e de significados. A
música influencia o homem física e mentalmente, podendo contribuir para
a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social do aluno
com a diversidade que o cerca. A metodologia apontada, antropologia, na
qualidade de abordagem descritiva contribui para o êxito da prática
musical de forma nada confessional e não proselitista, mas sim como
prática cultural e humana pela combinação de sons e ritmos.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Musicalidade. Carta Constituinte. LDB.
PCNER. Diversidade.

10. A literatura
Epistemologia

como

recurso

pedagógico:

Ensino

Religioso

e

Maria Conceição Schetino
Geógrafa (UFJF)
mariaschetino@hotmail.com
Resumo: O artigo apresenta como escopo de análise a interlocução entre
literatura e religião. Neste viés, iremos abordar como a literatura em
interlocução com a Ciência da Religião pode ser utilizada no processo de
ensino-aprendizagem na disciplina de ensino religioso nas escolas públlicas
brasileiras. Esta interlocução deve ser entendida do ponto de vista da
cultura, pois que são muitos os escritores/literatos que trazem em suas
obras conteúdos sobre religião, religiosidade, diversidade religiosa,
diversidade cultural, etonografia, sentimento religioso, sincretismo e etc.
Desta maneira, o artigo tem por objetivo apresentar a impostância da
literatura como recurso pedagógico e discutir a maneira pela qual a
interlocução entre litertatura e ensino religioso deve ser apresentada no
currículo da disciplina nas escolas públicas brasileiras, de forma que não
disponha nem de conteúdos, nem de práticas proselitistas, ou seja, que
não firam o caráter laico e não confessional do Estado brasiliero. Neste

sentido, defendemos que tanto a oferta, quanto a estrutura curricular da
disciplina ensino religioso devem ser estruturadas a partir da
epistemologia da ciência da religião, empregando-se, desta maneira, sua
metodologia.
Palavras-chave: Literatura. Ciência da Religião. Ensino Religioso.
Epistemologia.
11. Formação docente e o ensino religioso na perspectiva da escola
pública
Marina Rogel de Souza
Graduanda em Ciência da Religião (UFJF-CAPES)
mari_rogel@yahoo.com.br
Resumo: O presente artigo tem como proposta discutir a educação no
contexto dos direitos humanos sob enfoque do componente curricular
ensino religioso considerando que este tem como objetivo basilar a
compreensão do fenômeno religioso pautado na pluralidade e a
diversidade religiosa, permitindo despertar a consciência crítica do aluno
propiciando assim a cidadania e participação efetiva no ambiente social. O
ambiente escolar possibilita a construção do conhecimento favorecendo o
diálogo e a reflexão traduzindo um espaço social onde valores e
comportamentos são disseminados e confrontados, oportunizando e
estruturando consciência social. Dessa maneira, as práticas pedagógicas
devem ser alicerçadas nos direitos e garantias fundamentais, haja vista, a
heterogeneidade cultural e religiosa, promovendo a democracia e
liberdade de expressão. Considerando que a lei de diretrizes e bases
elucida que cabe aos sistemas de ensino a definição dos conteúdos do
ensino religioso, este artigo também se propõe a discutir práticas e
subsídios pedagógicos embasados em experiências práticas realizadas na
Escola Estadual Professor José Freire no município de Juiz de Fora através
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Dessa maneira,
foram utilizadas diferentes práticas pedagógicas vislumbrando que o
processo de ensino-aprendizagem não compreendesse uma simples
reprodução didática do conhecimento, mas despertasse a reflexão crítica e
a autonomia respeitando a identidade do aluno e sua realidade social.
Foram ministradas aulas sobre as diferentes tradições religiosas atinente a
proibição de quaisquer formas de proselitismo identificando paridades e
diferenças estimulando o respeito, a tolerância religiosa e favorecendo a
reciprocidade e convivência nos grupos sociais.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Cidadania. Prática pedagógica.
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12. Formação docente, sexualidades e experiências religiosas: narrativas
a partir do filme “Milk – A voz da igualdade”
Roney Polato de Castro
Doutor em Educação (UFJF)
polatojf@yahoo.com.br
Resumo: O trabalho remete-se a uma pesquisa realizada junto a
estudantes de Pedagogia e as experiências construídas em uma disciplina
que discute as relações de gênero e sexualidades. O foco de análise deste
trabalho são as narrativas escritas pelas estudantes em diários de bordo, a
partir da experiência com o filme “Milk – a voz da igualdade”. O filme,
assim como outros artefatos utilizados na disciplina, é compreendido como
elemento constitutivo de pedagogias culturais que ensinam modos de ser
e de estar no mundo. Essas pedagogias, presentes nas imagens, filmes,
revistas, jornais, programas de TV, obras de arte, etc., formam sujeitos
para entender e lidar com os corpos, gêneros e sexualidades. A perspectiva
teórico-analítica inspira-se nos estudos de sexualidades e nos estudos
foucaultianos. A exibição do filme e a análise das narrativas das estudantes
possibilitaram pensar as relações que elas estabeleceram entre suas
experiências religiosas e as concepções construídas sobre as sexualidades
não-heterossexuais como abjeções, abominações. Desse modo, discute-se
a perspectiva de uma formação docente que aborde essas tensões,
considerando a possibilidade de que as estudantes de Pedagogia atuarão
na Educação Básica. A formação é pensada como experiência
problematizadora de si e do mundo e os filmes como pedagogias que
instigam a pensar e provocam questionamentos dos saberes construídos
na formação familiar e social.
Palavras-chave: Formação inicial docente. Sexualidades. Experiências
religiosas. Pedagogias

GT 6 - INTERFACES ENTRE CIÊNCIA (S) DA (S) RELIGIÃO (ÕES) E
ENSINO RELIGIOSO
Thalisson Pinto Trindade de Lacerda
Mestrando em Ciências das Religiões (UFPB)
thalisson_pinto@hotmail.com
Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos
Mestre em Ciências das Religiões (UFPB)
mirirodrigues2@gmail.com
A partir da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões), nós visamos um debate
reflexivo das práticas pedagógicas acerca do Ensino Religioso na escola
pública brasileira, por meio de uma [re]leitura das controvérsias históricas
do modelo de Ensino Religioso confessional no currículo educacional, no
qual os entraves do Ensino Religioso a partir da(s) Ciência(s) da(s)
Religião(ões), ainda se dar por causa do modelo confessional de Ensino
Religioso. Diante de tantos desafios e controvérsias, buscamos a partir de
estudos e pesquisas, fomentar diálogos e reflexões relevantes para este
processo de interface entre Ciência(s) da(s) Religião(ões) e Ensino Religioso
no ensino educacional brasileiro. Nesse sentido, é necessário discutir o
paradigma em construção acerca da formação do professor/a de Ensino
Religioso na escola pública brasileira dentro de uma ótica dialógica,
proporcionando um diálogo inter-religioso e transdisciplinar das práticas
pedagógicas. Para tanto, o presente GT abre espaço para receber
propostas de pesquisas que apresentem a discussão da formação inicial e
continuada dos/as docentes, bem como os demais interessados a dialogar
acerca do Ensino Religioso na ótica das Ciências das Religiões e, sobretudo,
focando o componente curricular Ensino Religioso.

1. O que há de religioso na educação religiosa? Uma visão educacional
em Abraham Joshua Heschel
Emivaldo Nogueira
Mestrando em Ciências da Religião (PUC-Goiás - CAPES)
auditce51@gruposbf.com.br
Resumo: O objetivo da minha exposição é analisar o que há de religioso na
educação religiosa, a partir da visão religiosa de Abraham Joshua Heschel.
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Pois, para Heschel, com o advento do racionalismo moderno, uma nova
perspectiva e um novo método educacional foi implantado nas Escolas
religiosas. Neste panorama, a educação contemporânea em geral, salvo
algumas restrições, devem ser muito respeitadas pelas notáveis realizações
no ensino da ciência, assim como em outros temas. Porém, em
comparação, a educação religiosa deve ser questionada, frente ao seu
objetivo: o que há de religioso na educação religiosa? Na visão religiosa
judaica, o estudo é mais do que uma preparação de jovens para uma boa
cidadania, o estudo é uma forma de adoração, um ato de purificação
interior. O pressuposto desta pesquisa vem da visão religiosa de Heschel e
daí parte para uma pesquisa analítica da educação religiosa judaica,
retomadas e destorcidas pelo pensamento moderno reificado. Portanto,
há dois métodos (um analítico e outro sistemático) que serão aplicados
simultaneamente sem que um seja reduzido ao outro. Para Heschel, sem a
educação religiosa, a educação em geral pode resultar na trivialização dos
próprios alunos. Educar significa cultivar a alma, não apenas a mente,
como quer apregoar a educação moderna.
Palavras-chave: Educação Religiosa. Judaismo. Modernidade.

2. Em busca de uma educação transformadora no ensino religioso: o
professor como mediador de práticas solidárias
Ana Paula Soares Loureiro Rodrigues
Mestra em Educação (UFPB)
soaresanapaula05@gmail.com
Ana Cristina de Almeida Cavalcante Bastos
Mestra em Ciências das Religiões (UFPB)
anacristinabastos2008@hotmail.com
Resumo: O presente estudo baseado em pesquisa bibliográfica pretende
demonstrar a necessidade da formação docente do professor do Ensino
Religioso, referendada nas Ciências das Religiões com vistas a fortalecer
esta disciplina com base epistemológica, pedagógica e científica. Propõe, a
partir do pensamento de Paulo Freire, refletir sobre o Ensino Religioso
como espaço político de construção de novas práticas de alteridade e
assunção cultural de seus partícipes, capaz de sedimentar uma educação
pautada no reconhecimento e respeito às diferenças e diversidades, numa
visão intercultural, sem proselitismo e doutrinação, voltada à formação
básica do cidadão, conforme preconiza a Lei 9.475/97. Este estudo nos
permite inferir que o professor do Ensino Religioso ao assumir um

compromisso ético de ser mediador de práticas solidárias, possibilita em
sua atitude efetiva, a promoção do respeito às diversas culturas religiosas
e suas manifestações por parte de seu alunado, bem como uma
consequente educação transformadora no lócus dessa disciplina no
ambiente escolar..
Palavras-chave: Ciências das Religiões. Ensino Religioso. Formação
docente.

3. O Ensino Religioso numa perspectiva inclusiva: um novo olhar para a
inclusão de alunos com deficiência escolar
Ana Cristina de Almeida Cavalcante Bastos
Mestra em Ciências das Religiões (UFPB)
anacristinabastos2008@hotmail.com
Resumo: O Ensino Religioso ao se desvencilhar de um modelo
confessional, monocultural e hegemônico e na busca pela construção de
uma identidade epistemológica pautada nas Ciências das Religiões, tem a
possiblidade cada vez maior de referendar em sua prática diuturna o que
está apregoado na Lei 9475/97 que o coloca como parte integrante da
formação básica do cidadão na condição de disciplina a ser ministrada nas
escolas públicas de ensino fundamental, de forma a garantir o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil vetando quaisquer formas de
proselitismo. Dessa maneira, por lutar contra as situações de intolerância,
preconceito e exclusão, torna-se um lócus apropriado para o
fortalecimento de um pensamento inclusivo de respeito às diferenças
individuais de todos os alunos integrantes de uma comunidade escolar e
dentre eles, os alunos com deficiência, muitas vezes reféns de uma
discriminação que segrega e invisibiliza. Este artigo objetiva apresentar a
importância do ensino religioso para a implementação e fortalecimento da
educação especial/inclusiva na perspectiva dos direitos humanos, e propõe
como resultado a provocação de reflexões sobre o papel concreto que o
professor do Ensino Religioso pode desempenhar enquanto facilitador da
inclusão escolar de alunos com deficiência numa escola aberta, plural e
equitativa.
Palavras-chave: Ciências das Religiões. Formação de professores. Ensino
religioso. Educação inclusiva.
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4. Reflexões sobre o livro didático de Ensino Religioso da rede Municipal
de João Pessoa/PB
Maria Gorete Santos Jales de Melo
Mestranda em Ciência da Religiões (UFPB)
mar.goretesantos@gmail.com
Resumo: Esse trabalho dispõe-se refletir sobre os conteúdos dos livros
didáticos de Ensino Religioso no ensino fundamental, utilizados
atualmente nas escolas municipais da cidade de João Pessoa/PB, no biênio
2015/2016. Nosso objetivo é saber se os conteúdos do referido material
didático estão em sintonia com as prerrogativas propostas pelos
documentos oficiais e, se tais conteúdos dialogam com os diversos saberes
das distintas áreas do conhecimento. Tomamos como parâmetros
norteadores para este estudo as determinações da Constituição Federal e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Fórum Nacional Permanente de
Ensino Religioso e Parâmetros Curriculares Nacional de Ensino. O estudo
envolve a pesquisa documental e bibliográfica, visto que todo o processo é
permeado fundamentalmente por leituras e análise de documentos e
alguns livros didáticos de Ensino religioso. Os livros didáticos a serem
observados nesta pesquisa faz parte de uma coleção intitulada: Ensino
Religioso Fundamental, da Editora Paulinas. Os teóricos norteadores deste
estudo, utilizados até o presente momento, são: JUNQUEIRA, Sérgio
Rogério Azevedo; OLIVEIRA, Lílian Blanck de; PASSOS, João Décio. Devido a
pesquisa ainda encontrar-se em andamento, ainda dispomos de um
resultado, pois para que se possa perceber se os atuais livros seguem as
prerrogativas propostas pela Ciência das Religiões e pelos documentos os
quais eles deveriam se nortear, ainda faz-se necessário uma rigorosa
análise de seus conteúdos.
Palavras-chave: Ambiente Escolar. Conteúdo Religioso. Documentos
oficiais.

5. Ritos de iniciação como ato educativo: um estudo comparativo da
iniciação à fase adulta
Josilene Silva da Cruz
Graduada em Ciências das Religiões (UFPB)
josileneufpb@gmail.com
Resumo: Considerando o rito como ato educativo de extrema relevância
para os estudos das religiões, ressaltamos a tríade mito, rito e símbolo, nas

ciências das religiões, como um conjunto que dá suporte para a proposta
fenomenológica. Nesse sentido, esta pesquisa se propõe a apresentar
como os ritos de iniciação à fase adulta (em alguns casos vistos como ritos
de passagem) podem ser utilizados como recurso pedagógico nas aulas de
ensino religioso, ressaltando a relevância tanto do fenômeno em si, como
do sentido da iniciação. Desse modo, mediante perspectiva
fenomenológica apoiada na teoria de Mircea Eliade utilizamos o método
comparativo e descritivo por meio de pesquisa bibliográfica para realizar
nossa análise, na qual trazemos as vertentes cristã com o Ritual de
Iniciação Cristã de Adultos (RICA) e o judaísmo com o Barmitzvá.
Apresentando como resultado de nossa pesquisa os principais elementos
comuns entre as duas denominações selecionadas para que se utilize como
amostragem para as aulas de ensino religioso.
Palavras Chave: Ritos. Fenomenologia. Religião. Ensino Religioso.

6. O Ensino Religioso no Sudeste do Brasil: a influência das legislações no
Ensino Religioso
Nathália Ferreira de Sousa Martins
Pós-Graduanda em Ensino Religioso (UNIDA)
nathsousa_martins@hotmail.com
Resumo: O Ensino Religioso (ER) no Brasil tem sido palco de grandes
discussões e várias modificações ao longo da história. Em 1997 houve uma
alteração no artigo 33 da LDBEN, relativo ao ER. Nesse artigo, o ensino
religioso é garantido às escolas públicas a nível do ensino fundamental, de
forma facultativa ao aluno, respeitando à diversidade cultural e religiosa
do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Entretanto cada
sistema de ensino se encarregará da definição dos conteúdos e dos
critérios para habilitação e admissão dos professores. O que vemos hoje é
que as legislações estaduais apresentam diferenças, tanto entre elas,
quanto em relação à legislação nacional, muito disso se dá em
consequência do Acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano em 2010 que
abre uma margem para o ER confessional, por exemplo, no Rio de Janeiro.
Nos outros estados da região sudeste as legislações são diferentes,
garantindo a diversidade religiosa. No Espírito Santo, por exemplo, a
própria lei define como ênfase da disciplina o fenômeno ético-religioso.
Tendo uma lei bem definida corre-se menos o risco de se ter um ER
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“ineficiente” (proselitista, que não respeite à diversidade religiosa). A lei
influencia a prática da disciplina. Analisando as leis dos Estados do Sudeste
pode-se observar o quanto o ER em cada um deles pode ser benéfico ou
não para sociedade.
Palavras-chave: Ensino Religioso. Legislação. Proselitismo. Acordo Brasil e
Santa Fé.
7. A contribuição das Ciências das Religiões para o ser professor de
Ensino Religiosos: um olhar sob o ponto de vista de alunos da licenciatura
em Ciência das Religiões
Fernanda Santos do Nascimento
Pós-Graduanda em Ciências das Religiões (UFPB)
fernandasantos0302@hotmail.com
Resumo: A (s) ciência (s) da (s) religião (ões), constitui-se como a área de
conhecimento responsável pela formação especifica do professor de
Ensino Religioso, muito embora essa seja legitimada posteriormente a esse
componente curricular. Contudo, as discussões acerca de sua contribuição
para a formação desse profissional, pouco tem sido objeto de discursos
pelos estudiosos. Logo, o presente texto visa tecer reflexões acerca da
contribuição das Ciências das Religiões para o ser professor do
Componente Curricular de Ensino Religioso, a partir do ponto de vista de
alunos do curso de licenciatura em Ciências das Religiões da Universidade
Federal da Paraíba. Para tanto, esse estudo consiste em uma pesquisa
qualitativa, com utilização de entrevistas como instrumento de coleta de
dados. Dentre as abordagens teóricas utilizadas nesse trabalho estão
Junqueira (2013), Miele (2011), Soares (2010) e Kronbauer; Soares (2013).
Destarte, essa discussão é essencial tanto para se pensar sobre que
formação é esta que as Ciências das religiões possibilitam, e como os
alunos as compreendem.
Palavras-chave: Diversidade. Formação. Ciências das Religiões.

8. As interfaces entre o Ensino Religioso “laico” na Itália e no Brasil: o
contributo de Raffaele Pettazzoni para os estudos da religião na
Academia
Márcia Maria Enéas Costa
Graduada em Processos Gerenciais (Centro Universitário Internacional)
marciajoaopessoa@gmail.com

Josilene Silva da Cruz
Mestranda em Ciências das Religiões (UFPB)
josileneufpb@gmail.com
Resumo: Atualmente na Itália há aproximadamente uma população de seis
milhões de imigrantes estrangeiros, que procuram manter suas práticas
religiosas assim como sua herança cultural. Desse modo, nosso trabalho
objetiva abordar o aspecto do ensino religioso mediante seu aparato legal
baseado no Patti Lateranensi realizando uma análise comparativa com o
contexto brasileiro, especificamente no paraibano, no que se refere às
diretrizes do Art. 33 da LDBEN nº 9.475/97 enfatizando semelhanças e
distinções que subsidiam esta disciplina. Para tanto, utilizaremos o método
comparativo e descritivo baseado em pesquisa bibliográfica, com o aporte
teórico fundamentado em Raffaele Pettazzoni, o qual vislumbrava difundir
o estudo das religiões valorizando a diversidade religiosa. Nesse sentido
apontamos como resultado da análise uma prática de ensino (tanto no
contexto italiano como no brasileiro) distante de um desejável ensino que
valorize a diversidade religiosa, pois identifica-se nos dois casos nuances
de uma prática proselitista presente nas salas de aula.
Palavras-Chave: Aspecto legal. Religião. Educação.

9. O Ensino Religioso na escola: interlocuções entre FONAPER e Ciências
das Religiões
Thalisson Pinto Trindade de Lacerda
Mestrando em Ciências das Religiões (UFPB)
thalisson_pinto@hotmail.com
Resumo: O presente estudo objetiva analisar a proposta do Fórum
Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), como também a
proposta do curso de graduação em Ciências das Religiões (CGCR),
implantado na resolução (UFPB, CONSEPE, resolução, nº 38/2008). E
divulgar “novos elementos” do Ensino Religioso na Constituição Federativa
Brasileira de 1988 e da base comum Nacional (Brasil, 9475/97 - LDB). Neste
estudo, nós contatamos que, a proposição pluralista das Ciências das
Religiões, tem ampliado o Ensino Religioso na escola pública. E, o
FONAPER, tem ampliado nos 27 Estados da Federação, seminários,
congressos em prol da educação pluralista. Portanto, esse estudo tem o
caráter bibliográfico com interlocuções entre Passos (2007), Miele (2010) e
Freire (1996), entre outros e outras autores e autoras que ajudaram na
reflexão.
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Palavras-chave: Ensino Religioso. Formação de professor. Ciências das
Religiões. FONAPER.

10. Ensaios sobre questões de Currículo, Gênero e Ensino Religioso
Rafael Ferreira de Souza Honorato
Especializando em Gênero e Diversidade na Escola (UFPB)
rafaelhono@gmail.com
Mayanne Júlia Tomaz Freitas
Graduanda em Pedagogia (UFPB)
mayannetomaz51@gmail.com
Mirinalda Alves Rodrigues dos Santos
Mestra em Ciências das Religiões (UFPB)
mirirodrigues2@gmail.com
Resumo: A problemática apresentada nesse texto é resultado parcial de
uma pesquisa que se insere no campo dos estudos de Currículo com foco
nas imagens de gênero constituída a partir das religiosidades, uma vez que
tais temas, embora presentes na escola ainda encontram grandes
dificuldades para a discussão e/ou inserção no currículo escolar da
disciplina Ensino Religioso. Nosso objetivo é analisar como essas imagens
de gênero constituídas frente as demandas religiosas que refletem no
currículo escolar estão sendo articuladas na licenciatura e na Pósgraduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. A
metodologia que adotamos foi a pesquisa de campo, com levantamento de
dados pela perspectiva bibliográfica e documental tangenciando a análise
de cunho quanto-qualitativo, assumindo o gênero e a religiosidade como
categoria de análise no currículo do ensino religioso. A temática Gênero e
Religião se encontra num processo de desconstrução e (re) construção, no
qual significados considerados fixos acerca dessa conjuntura são (re)
significados. É nessa perspectiva que o estudo faz interlocução com, Silva
(2011), Pereira (2010), Nunes (1995), Bobsin (2008), entre outros
estudiosos que façam aproximações com os temas em questão.
Entretanto, sabe-se pelas primeiras aproximações com a pesquisa que as
relações entre essas duas áreas ainda é bastante marcada pela dicotomia
de certo-errado, profano-sagrado, homem-mulher, corpo-espírito, com
vista a uma mudança de significação. E quanto ao currículo se apresenta
rígido, sem aberturas a grandes possibilidades de diálogo.
Palavras-chave: Gênero. Ensino Religioso. Currículo.

GT 7 - ARTE, GÊNERO E RELIGIÃO
Ana Luíza Gouvêa Neto
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
analu172@hotmail.com
Andiara Barbosa Neder
Mestre em Ciência da Religião (UFJF)
andiaraneder@yahoo.com.br
Historicamente a arte esteve sob tutela masculina relegando as
manifestações artísticas femininas a um plano hierarquicamente inferior.
Gradativamente a mulher vem conquistando espaço e ganhando
relevância no cenário artístico público, locus considerado masculino. As
relações existentes entre arte, gênero e religião se tangem e articulam em
contextos históricos sociais. Portanto, torna-se relevante discutir como as
relações de poder no interior do campo religioso se articulam e podem
implicar em movimentos e questionamentos na área de gênero. E a partir
de que lugar as partes envolvidas nessas relações de poder se posicionam
ao se expressar artisticamente. A religião, como sistema de sentido, influi
nas formas de como os sujeitos se reconhecem na sociedade, construindo
identidades e contextos hierárquicos sexuais. O GT tem por objetivo
propor discussões acerca das relações entre arte, religião, gênero e seus
desdobramentos socioculturais. Os debates serão articulados a partir de
uma perspectiva interdisciplinar, transitando entre as diferentes áreas de
conhecimento, tais como: sociologia, antropologia, história, teologia,
psicologia, arte, entre outras. Serão aceitas pesquisas que contemplem
reflexões sobre o papel das religiões/religiosidades/espiritualidades e suas
implicações nas relações de gênero e nas manifestações artísticas e
culturais.

1. Nosso Lar: notas sobre a arte possível às mulheres
Ana Luíza Gouvêa Neto
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
analu172@hotmail.com
Resumo: A revista Nosso Lar foi um dos periódicos publicados pela CPAD
(Casa Publicadora das Assembleias de Deus) na década de 1990. Dirigida ao
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público feminino, a revista traz em suas páginas temas “supostamente”
direcionados ao universo feminino. Entre eles, destaca-se a seção Casa e
Decoração, presente em todas as edições. Nessa seção, encontram-se
dicas e passo a passos para a confecção de objetos de arte ligados ao
espaço doméstico. Tendo em vista que a arte sempre esteve presente em
todos os contextos históricos da humanidade, pretende-se abordar qual o
tipo de arte possível para a mulher a partir da perspectiva de Nosso Lar.
Importa salientar, que a seção Casa e Decoração não aborda a arte
produzida por mulheres de forma ampla. A reflexão terá por base Pierre
Bourdieu, que auxiliará na compreensão da perspectiva de gênero trazida
na revista. E, Judith Butler que terá papel fundamental na desconstrução
de uma visão estruturalista acerca dos gêneros.
Palavras-chave: Nosso Lar. Judith Butler. Arte. Gênero.

2. A arte como forma de inclusão e a participação dos jovens nas igrejas
Bianca Trindade Elias
Graduanda em Ciências Sociais (UEMG Barbacena)
biancapiacesy@hotmail.com
Larissa da Trindade Paulino
Graduanda em Ciências Sociais (UEMG Barbacena)
biancapiacesy@hotmail.com
Resumo: O campo religioso no Brasil tem se modificado bastante, o
catolicismo que é uma religião predominante hoje tem dado lugar a
diversificação, segundo o censo de (2010) esse número tem mudado, hoje
existem também uma grande massa de protestantes, espíritas e sem
religião, entre outros. Estudar o que tem levado a essa mudança é muito
importante, a arte pode ser um caminho interessante para tentar explicar
como essas religiões têm feito de forma criativa e conservadora para trazer
e manter seus fiéis nas igrejas. A princípio algumas delas apresentam
movimentos sociais incluindo jovens, crianças e adultos, como exemplo
podemos citar: os grupos de jovens (EAC) que acontecem nas igrejas
católicas, e as peças teatrais que acontecem nas igrejas evangélicas, os dias
de ação de graça entre outras coisas, cada uma expressando sua arte de
forma inovadora e criativa sem deixar de lado as crenças e a fé. Não
podemos nos esquecer dos monumentos que também nos contam a
história de cada religião, o simbolismo e sua significação. O objetivo é
entender como essa mobilização religiosa obtém tamanha força que
consegue ordenar a comunidade, os benefícios que trazem e as

dificuldades que encontram em comunidade, e como a arte influência no
campo religioso. Pretendemos fazer esta pesquisa sobre a arte, gênero e
movimentos sociais nas Igrejas Evangélicas e Católicas do município de
Barbacena com entrevistas de leigos e lideranças, acompanhar e tirar fotos
dos eventos sempre que nos for permitido.
Palavras-chave: Religiosidade. Juventude. Sociedade.

3. Dança e adoração: um novo espaço para o feminino no culto
Pentecostal
Ana Letícia Aires Ribeiro Ricco
Mestre em Ciências Sociais (UERJ)
airesricco@gmail.com
Resumo: A dança nos cultos evangélicos é uma prática recente.
Organizados em grupos chamados “Ministérios de Dança” participam com
coreografias durante os cânticos entoados no momento de adoração nas
igrejas. Como uma possibilidade de adoração, na liturgia do culto, é uma
atividade que não compartilha de unanimidade doutrinária entre as
denominações. Nessa perspectiva, esse artigo questiona a atuação da
mulher nas igrejas evangélicas, avançando na compreensão das relações
sociais entre os gêneros e sua incidência na estruturação do poder em
igrejas Pentecostais. Este, geralmente é um ofício feminino e, os
intérpretes creem ser ordenados pela própria divindade. Sapatilhas,
tecidos, bandeiras, bambolês e fitas compõem o vestuário do dançarino
que ministra a intercessão através de sua dança à congregação. O
presente trabalho é resultado de estudo etnográfico realizado em 2013,
nos municípios de Nova Iguaçu-RJ, Mauá-SP e Belo Horizonte-MG. Desta
forma, propõe-se uma análise sobre a abertura que a atividade de dançar
proporcionou às mulheres na participação da condução do ritual religioso.
Palavras-chave: Dança. Pentecostalismo. Performance.

4. O protagonismo dos bastidores: a relevância feminina no universo da
Folia de Reis
Andiara Barbosa Neder
Mestra em Ciência da Religião (UFJF)
andiaraneder@yahoo.com.br
Resumo: O artigo aqui apresentado visa discutir a relação existente entre a
Folia de Reis, manifestação artística de cunho popular, e as questões de
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gênero. Estas estão imbricadas no interior dessa manifestação de maneira
latente e simultaneamente, sempre em eminência. Desde sua origem a
Folia de Reis se configura como um folguedo exclusivamente masculino.
Todavia, esse contexto aparentemente falocêntrico, vem sendo
paulatinamente questionado e se tornando cada vez mais flexível às
influências e inserções femininas. Em Leopoldina, município mineiro onde
as festas do período natalino dedicadas aos Santos Reis possuem grande
relevância, é possível notar a aderência das mulheres de maneira
expressiva nesse contexto. Como mantenedora ou promotora dessa
tradição, muitas vezes a figura feminina apresenta centralidade ou mesmo
protagonismo. Como um exemplo, apresenta-se a Folia da Maú, que traz o
apelido da matriarca da família como alcunha do Grupo Folclórico Estrela
do Oriente, Folia por ela liderada. Até mesmo quando se mantém nos
“bastidores” da festa, as mulheres se revelam fundamentais, como no ato
de receber os grupos em seus lares oferecendo as espórtulas como sinal de
gratidão pelas graças alcançadas por meio da ajuda dos Santos de sua
devoção. Seja de uma maneira ou de outra, vale observar como a ação
dessas mulheres se torna a base da manifestação e que sem elas,
provavelmente a festa perderia seu vigor, seu tônus e sua aderência em
quaisquer contextos em que se insira.
Palavras- chave: Folia de Reis. Manifestação artística. Mulher

5. As Mulheres Quilombolas e seus fazeres artísticos: Ressignificação e
Empoderamento
Nilza Maria Pacheco Borges
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
nilzampb@gmail.com
Resumo: Esse estudo tem como objetivo verificar - a partir dos fazeres
musicais mostrados através do canto e da dança das mulheres do COSNEC
(Grupo de Consciência Negra de Cel. Xavier Chaves) criado na comunidade
do bairro de Fátima -, a transformação ocorrida em suas vidas, social e
afetiva, pela divulgação da cultura de origem afrodescendente, na
tentativa de perpetuar os valores de seus antepassados escravos. As
mulheres ao se destacarem pelas suas manifestações artísticas, como os
cantos religiosos, as danças afros, do maculelê e do bate-paus enfatizam a
prática cultural e religiosa que busca o perpetuamento da cultura do
negro, e, no caso do grupo, a valorização da mulher, fato que lhes confere

o empoderamento e a superação do preconceito pelas buscas de suas
raízes identitárias assumidas no presente. A pesquisa é qualitativa,
juntamente com o método etnográfico e observação participante,
realizada pelas entrevistas e filmagens, Canclini (2011), cuja proliferação
dos dispositivos de reprodução cultural faz com que haja trocas de
informações e interpenetrações de valores numa efervescência
descontínua que poderá ser valiosa se bem utilizada em seus veículos de
comunicação.
Palavras-chave: Religião. Arte. Gênero. Ressignificação. Empoderamento.

6. Religiosidade: influências na criação da Arte Popular Brasileira
Liliane Alfonso Pereira de Carvalho
Mestranda em Educação, Arte e História da Cultura (UPM)
lila_alfonso@hotmail.com
Norberto Stori
Doutor em Comunicação e Arte (UPM)
nstori@uol.com.br
Resumo: A formação do Brasil é resultante da união de povos
culturalmente distintos, esta miscigenação proporcionou uma riqueza
cultural, artística e religiosa. Segundo Darcy Ribeiro (2012), somos um
povo novo que apesar do fruto de fusão diferenciada se comporta como
uma só gente. Por intermédio da arte é possível compreender a devoção
popular, traduzindo com riqueza de detalhes as características de rituais
religiosos. As crenças religiosas encontram-se diretamente ligadas à arte
popular demonstrando o universo das tradições e adorações pelas mais
diversas divindades. Podemos citar entre muitos exemplos os santeiros, os
ex-votos, as produções de presépios do Vale do Jequitinhonha e trabalhos
associados às tradições africanas, como pequenos bonecos representando
os Orixás, cultuados no Candomblé. Determinadas peças são produzidas ao
mesmo tempo em diferentes regiões, não sendo algo exclusivo na ideia de
criação, mas distinguindo-se e tornando-se restrito em questão ao uso de
função religiosa. Compreender as manifestações artísticas-religiosas é
conhecer uma parte importante da cultura de um país.
Palavras-chave: Diversidade. Religião. Cultura. Sincretismo. Arte.
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7. O sagrado na poesia de Paula Tavares
Ciomara Brder Krempser
Doutoranda em Letras (UFJF - CAPES)
ciomarab@powerline.com.br
Resumo: Este artigo tem como objetivo estabelecer uma leitura
interdisciplinar da poesia de Paula Tavares, tendo como foco a busca do
sagrado como forma de perpetuação da memória cultural africana e como
construção de uma identidade feminina em Angola. Para embasar este
estudo usamos a interdisciplinaridade dos pensamentos de Vilén Flusser,
Laura C. Padilha, Stuart Hall, etc. Paula Tavares não apresenta uma
religiosidade totalmente encaixável a perspectiva ocidental, pois a cultura
Afro possui suas especificidades. Apesar disso, não podemos esquecer que
a colonização portuguesa, ocidental, influenciou sobremaneira a formação
da(s) identidade(s) do povo angolano. Vale lembrar ainda, que a poeta vive
atualmente no ocidente, em Portugal. Então, seu olhar também é
perpassado pela religiosidade ocidental, tendo em vista que sempre que as
culturas entram em contato entre si, principalmente, quando se trata de
uma relação colonizado e colonizador, há de haver as trocas culturais.
Palavras-chave: Poesia. Sagrado. Identidade feminina. África. Paula
Tavares.

8. A Representação do Feminino no Cemitério Municipal de Juiz de Fora
Leandro Gracioso de Almeida e Silva
Mestrando em Memória Social e Patrimônio Cultural (UFPEL - CAPES)
leandroleko.almeida@gmail.com
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar dentro do recorte temporal
de 1870 a 1945 as diversas representações do feminino na arte funerária
do Cemitério Municipal de Juiz de Fora. Os campos santos oitocentistas são
espaços essencialmente religiosos, sobretudo o analisado, que imerso ao
catolicismo devocional local contém elementos cristãos em abundância.
Porém, os possíveis significados das obras femininas vão além do religioso,
pois as famílias adotaram estratégias memoriais diferentes. A escolha pela
representação feminina possui um padrão, quando revela o papel
designado à mulher nessa sociedade. Os motivos que ligavam quase
sempre o mundo feminino à lamentação do defunto não são de
exclusividade do cemitério analisado, uma vez que são encontrados em
outros pelo Ocidente. Através da seleção de algumas obras e consulta à
bibliografia sobre arte tumular, buscou-se entender o motivo destas

escolhas artísticas em Juiz de Fora. Chegou-se à conclusão de que o lugar
da mulher estava muito bem delimitado tanto na vida quanto na morte,
cabendo a arte apenas reforçá-lo.
Palavras-Chave: Morrer. Gênero. Arte Funerária.

9. Mulheres no espaço privado ou público? Casamento, trabalho, divórcio
e o estereótipo de família ideal propagado pela Igreja Católica em Juiz de
Fora (1930-1945)
Mônica Euzébio da Costa
Especializanda em Ciência da Religião (UFJF)
monicacostajf@hotmail.com
Resumo: De acordo com os preceitos da Igreja Católica, mulheres e
homens têm lugares bem definidos na sociedade. À mulher ficaria
condicionada ao ambiente privado, já o homem estaria condicionado ao
espaço público. Em virtude disso, a mulher deveria ser uma boa esposa,
boa mãe e dona de casa exemplar, enquanto o homem deveria ser o
provedor da família. Assim, a Igreja Católica, excluía a mulher de qualquer
atividade fora do ambiente doméstico, uma vez que, para essa instituição
religiosa, na medida em que a mulher tivesse sua independência
financeira, não estaria obrigada a manter seu casamento. Por isso, a
mulher ao ser independente financeiramente de seu cônjuge, poderia
optar pela separação, caso não estivesse satisfeita em sua relação
matrimonial, e, portanto, iria desfazer um dos sacramentos mais
importantes e indissolúveis segundo a Igreja Católica. Assim, este trabalho
tem por objetivo analisar as relações familiares normatizadas pela Igreja
Católica, com enfoque no papel relegado à mulher e a questão do divórcio,
no período que corresponde de 1930 a 1945, através do jornal O
Lampadário, que era um jornal exclusivo da Igreja Católica, e que tinha por
objetivo, orientar o comportamento das famílias na cidade de Juiz de Fora.
Desse modo, é possível observar, que mesmo em meio a já proclamada
república e em um Estado dito laico, a Igreja Católica continuava
normatizando as relações familiares de acordo com suas ideologias e
também contava com o apoio do governo vigente para tal objetivo.
Palavras-chave: Mulher. Catolicismo. Doutrinas.
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10. Voluntárias da pastoral da criança como matriz de análise para
estudo de fenômenos patriarcais católicos
Micaele Oliveira Eugênio Costa
Mestranda em Ciências da Religião (UFS)
micaele.ufs@hotmail.com
Resumo: Sabe-se que a organização institucional piramidal da igreja
católica contribuiu historicamente para a configuração da ideologia
patriarcal/Kyriárquica e das suas formas de controle dos corpos femininos.
Partindo dessa realidade e vislumbrando outra, feministas e teólogas tem
debatido a importância da desnaturalização das desigualdades existentes
nas relações entre homens e mulheres que povoam o imaginário coletivo e
as representações sociais. O processo de secularização da sociedade vem
amparar esse discurso feminista, uma vez que, com ele as fragilidades
religiosas são apresentadas. Se por um lado, a religião ainda influencia a
construção de subjetividades, por outro, agora, ela encontra as
interferências científicas e midiáticas. A partir desse contexto, o estudo
tem por objetivo investigar, através de uma análise crítica da categoria de
gênero e sob a ótica da Teologia Feminista, a histórica feminização (88,2%
de mulheres e 11,8% de homens) do voluntariado da Pastoral da Criança
(Organismo de Ação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A
coleta de dados dar-se-a por intermédio de entrevistas com voluntárias
dessa Pastoral. Importante mencionar que algumas observações já foram
realizadas e que a linguagem e as imagens dos materiais didáticos
utilizados para a formação dessas lideranças vêm sendo analisados. Para
que avanços sejam alcançados nos debates sobre gênero, faz-se necessário
não apenas historicizar categorias sociais, no sentido de perceber que
derivam de construções socioculturais, mas, relacioná-las, analisando suas
particularidades, determinações e implicações. A perspectiva da
construção, desconstrução e reconstrução é recorrente nessa tarefa.
Palavras-chave: Catolicismo. Gênero. Teologia Feminista.
11. Representações cinematográficas das comunidades muçulmanas na
França: análise da obra de Yamina Benguigui
Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis
Mestrando em Artes, Cultura e Linguagens (UFJF - CAPES)
ryan.brandao@hotmail.com
Resumo: Após a Segunda Guerra Mundial, como resultado de migrações
internacionais, em especial as oriundas da região norte da África, a França

se tornou cada vez mais uma nação multicultural. O fato de que muitos
árabes se estabeleceram de maneira definitiva no país acabou levando a
uma reavaliação do que significava, de fato, ser francês. Nesse contexto, a
década de 1980 presenciou a emergência do cinéma beur (o termo beur
quer dizer árabe, em verlan). Dentro desse movimento, se encontram
inseridas as narrativas dirigidas pelos profissionais de ascendência norteafricana (em especial do Marrocos, da Tunísia e da Argélia), com
protagonistas de mesma origem, e que são muito dominadas por
temáticas como as da integração, identidade e pertencimento na França.
Tais filmes representavam uma resposta clara àquilo que o cinema
considerado mainstream vinha, à época, fazendo. Com a crise do petróleo,
a partir do ano de 1973, o cinema dominante francês passou a relacionar a
figura dos imigrantes à delinqüência e à criminalidade. Os principais nomes
ligados ao cinéma beur eram masculinos. No entanto, as produções de
uma mulher –, sobretudo os documentários Femmes d'Islam, exibido, pela
primeira vez, em 1994, e Mémoires d’immigrés, de 1997 – se destacaram:
Yamina Benguigui. Neles, a cineasta problematiza questões que envolvem
as comunidades muçulmanas na França contemporânea. Dessa maneira, o
presente artigo busca analisar como essa temática foi trabalhada na
narrativa fílmica, contribuindo assim para a evolução de debates urgentes
e necessários para aquele país.
Palavras-chave: Imigração. Islamismo. Cinéma beur. Yamina Benguigui.

12. O judaísmo e suas relações histórico-sociais como chave de leitura de
Foi assim, de Natalia Ginzburg
Hideide Brito Torres
Doutoranda em Estudos Literários (UFF - CAPES)
hideide@gmail.com
Resumo: Este trabalho discute a relação entre religião, gênero e literatura
em Foi assim (1947), de Natalia Ginzburg. O fato de a protagonista e sua
filha não terem nomes na narrativa é uma chave de leitura para interpretála a partir da origem judaica da autora e seu contexto. Na cultura bíblica,
nomear os filhos era, normalmente, tarefa da mulher, exceto nos casos de
revelação divina. O nome dá existência ao portador e nele se reconhece a
essência do portador (RAD, 1986, p. 188). “Os judeus acreditavam que
primeiro deviam conhecer o nome de uma pessoa antes que pudessem
conhecer a própria pessoa” (TENNEY; PACKER; WHITE JR, 1988, p. 44).
Ademais, Ginzburg já tinha sido obrigada a usar um pseudônimo: “As leis
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raciais de 1938 fizeram com que Ginzburg, de origem judaica, não pudesse
usar o seu nome na capa do primeiro romance, La strada che va in città”
(PERTELE, 2012, p. 333). Há um apagamento da identidade feminina, que
leva à desumanização, a um aniquilamento. A relação entre o anonimato e
a estrutura da personagem mostra-se uma chave de leitura que só pode
ser considerada lendo-se a obra pelo viés da etnia e da formação religiosa
da autora. Tal leitura dá à obra um caráter de denúncia do fascismo e das
estruturas de poder.
Palavras-chave: Etnia judaica. Fascismo. Identidade feminina. Identidade
Religiosa.

13. Judaísmo e teoria queer
José Flávio Nogueira Guimarães
Mestre em Estudos Literários (UFMG)
joseflaviong@icloud.com
Resumo: Na Torá ou Pentateuco, livro sagrado judaico, no Código
Sacerdotal ou Lei da Santidade, especificamente o versículo 22, do capítulo
18 do Levítico diz:“E com homem não te deitarás como se fosse mulher; é
uma abominação” (Bíblia Hebraica). Questiona-se então se esse
mandamento ou mitzvá é cabível aos dias de hoje ou como vários outros
mandamentos da Torá caiu em desuso. A teoria queer argumenta que a
imposição de normas “são uma tentativa humana de simplificar, classificar,
e regular as complexidades da realidade. A realidade é, portanto, mais
complicada do que as categorias que nós tentamos impor. Há sempre
exceções que não se conformam com nossas classificações. O
estabelecimento de normas de qualquer tipo, todavia, é um processo que
essencialmente e inevitavelmente exclui e empurra a diferença para a
periferia, forçando a diversidade a se moldar às categorias préestabelecidas e condenando ao opróbrio todos aqueles que não se
encaixam. O estabelecimento de normas é então opressivo” (STAUB, 2009,
p. 174, tradução nossa). Judith Butler afirma que gênero é representação e
não a universalidade de quem você é. Em outras palavras, ao invés de ser
um atributo fixo em uma pessoa, gênero deve ser visto como um fluído
variável, que muda e alterna em contextos e tempos diferentes. Portanto a
homossexualidade, uma variável de um comportamento sexual, não pode
ser vista, na atualidade, como pecado para o Judaísmo liberal nem como
doença ou crime, como acontece em países de tradição muçulmana.
Palavras-chave: Pentateuco. Homossexualidade. Teoria queer. Judaísmo

14. Tensões entre religiosos e a comunidade LGBT: Das Igrejas para as
ruas
Renan da Cruz Maciel
Especializando em Gestão Pública (UFF)
gestao.renan@gmail.com
Resumo: O presente artigo tem como ideia principal abordar elementos
que tem sido constantes na luta entre os religiosos fundamentalistas e a
comunidade LGBT no campo brasileiro. Estas abordagens são uma
pequena parcela dos acontecidos que assolam a sociedade brasileira e
ainda traz consigo a ideia de alguns teóricos que podem contribuir para
aparar as arestas do pensamento coletivo reativo a legitimação dos que
não se inserem nos padrões hetero-normativos a partir de alguns
pressupostos religiosos. Esta análise é um recorte, pois, ela não trata sobre
todos os assuntos pertinentes a esta discussão, mas sim de alguns
determinados acontecimentos em território brasileiro, em um ambiente de
conflito, entre as concepções de religião e sexualidade que obstruem
direitos para uma minoria, e, para a generalização de uma determinada
visão sobre uma parcela da população. O objetivo, portanto, desta análise,
é lançar algumas questões acerca deste universo que em pleno Século XXI
ainda é alvo de práticas violentas e sangrentas batalhas em busca de uma
legitimação de espaço, extrapolando os limites do direito civil do homem
que protegem e amparam a todos os serem humanos em igualdade.
Palavras-chave: Intolerância. Homossexualidade. Movimento Cristão.
Homofobia.

...............................................

GT 08 - LITERATURA E DIVERSIDADE RELIGIOSA
Karina Fonsaca
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras (UFPB - CNPq)
karina.fonsaca@gmail.com
Klara Maria Schenkel
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras (UFPB - CAPES)
klaramarias@gmail.com
Nossa proposta é discutir manifestações de diferentes matrizes religiosas
na literatura ocidental. Não nos referimos apenas ao mosaico de crenças
do atual contexto globalizado, mas ao processo histórico que permitiu aos
ocidentais, desde o Renascimento, tomar contato com os modos de pensar
o mundo alheios à cultura judaico-cristã teocêntrica e, a partir disso,
repensar sua identidade. Se a imposição da matriz cristã sobre os povos
dominados não a conservou inalterada (o sincretismo religioso é sempre
uma via de mão dupla), somou-se ainda a esta revisão de si a releitura do
passado e das tradições pagãs anteriores ao Cristianismo no Ocidente.
Nesse sentido, a literatura é a arena por excelência do conflito religioso, da
discussão da tolerância e da diversidade de crenças. São abundantes os
exemplos que trazem à tona o encontro (nem sempre pacífico) de
diferentes “sacralidades” com a matriz cristã ocidental: as religiões dos
orixás em Jorge Amado, o cristianismo mestiço em Guimarães Rosa, as
religiões indianas em Hesse, o gnosticismo em Yeats, as releituras
modernas de epopeias e tragédias gregas etc. Mesmo quando trata do
mundo profano, a arte literária revela ainda uma multiplicidade de
configurações simbólicas da linguagem e de temas associados ao sagrado –
tabus, arquétipos, práticas espirituais, corporeidades – remodelados em
diferentes gêneros textuais que fazem emergir mentalidades tributárias
aos mitos e aos ritos. Portanto, os estudos comparados e os pressupostos
teóricos desenvolvidos por Eliade, Campbell, Jung, Rudolf Otto e Cassirer
poderão ser contemplados neste GT, além das abordagens restritas às
teorias da literatura e da tradução.

1. Gorgó e Momos: retórica e desmedida no riso renascentista
Karina Fonsaca
Doutoranda (UFPB - CNPq)
karina.fonsaca@gmail.com
Resumo: As cidades são instâncias de convivência e de representação no
Renascimento, desta maneira, as práticas citadinas refletem-se na
retomada das ruínas clássicas, na circulação dos ideais e na adaptação dos
espaços, além dos limites feudais. A lógica retórica permeia os gregos,
transmite-se para os latinos e assume a feição de relevância prática na
expressão renascentista. O riso e os modos de subverter o sério pelo
cômico das palavras, dos gestos e das coisas seguem a medida das cidades:
a urbanidade. Ao visar objetos risíveis e transformá-los em objetivos
discursivos e retóricos, fundem-se condutas sociais e estratégias textuais: o
riso instrumentaliza-se, reveste-se de orientações, por vezes, moralizantes
e religiosas. A desmedida cômica renascentista residiria, então, na junção
entre o riso retórico e a explosão da loucura, sem controle e sem lógica
aparentes. O Renascimento evoca tanto o desenvolvimento simbólico e
intelectual em larga escala, quanto à desintegração territorial,
administrativa e religiosa. Junto às querelas cortesãs e científicas
instauram-se traços de potenciais conflitos, de reviravolta caótica nas
mentalidades. Em meio à desfaçatez e à riqueza do Quattrocento, Leon
Battista Alberti escolheu a representação decaída e, ao mesmo tempo,
olímpica, dessa deidade travestida de bufão e de rei: o deus Momos, que
intitula homonimamente a ficção de Alberti discutida, por nós, neste
trabalho. Além disso, o aspecto grotesco da mítica Gorgó complementa o
conflito do risível. Apontaremos, portanto, as aproximações entre as duas
divindades com as noções de mediocritas e de anoia, ambas constituintes
do riso renascentista.
Palavras-chave: Loucura. Mitologia. Imitatio. Risível.

2. A paródia do Cenóbio e da forma-de-vida em Sade lido por Agamben
Leonardo de Souza Ramos
Graduando em Ciências Sociais (UEMG)
souzaleonardo57@hotmail.com
Mauro Rocha Baptista
Doutor em Ciência da Religião (UFJF)
m-baptista@uol.com.br
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Resumo: O conceito forma-de-vida, criado pelo filósofo italiano Giorgio
Agamben (1942-) foi trabalhado em sua obra Altíssima Pobreza (2014), na
qual foi sobreposto ao propósito de vida dos monges franciscanos do
cenóbio. Esta obra promete ser a última etapa de seu projeto Homo Sacer
e nos possibilita trabalhar com o conceito em questão através do espelho
da paródia, a vida no cenóbio é compreendida a partir das paródias de
Sade e de Rabelais. Nesta apresentação trabalharemos com essa
concepção parodiada de cenóbio a partir de A filosofia na Alcova (1795) de
Marquês de Sade (1740-1814). Ao relacionar a obra sadeana aos conceitos
cunhados por Agamben, almejamos evidenciar algumas reflexões acerca da
relação entre vida e regra, estas enquanto antagônicas, mas,
simultaneamente, entrelaçadas, mormente no contexto do cenóbio, lugar
em que ambas parecem formar os sintagmas vita vel regula, regula et vita,
forma vivendi, forma vitae *vida ou regra, regra e vida, forma de viver,
forma de vida+. Para tanto, faremos revisões bibliográficas de algumas das
obras de Agamben e Sade, não descartando a possibilidade de dialogar
com outros autores que atuaram/atuam sobre essa mesma linha de
pesquisa. O exame aqui proposto age em consonância aos objetivos do
projeto “Uma política para a forma-de-vida a partir de Giorgio Agamben”
fomentado pelo Programa Primeiros Projetos da FAPEMIG e às discussões
do Núcleo de Pesquisa “Educação: Subjetividade e Sociedade”, da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Campus Barbacena.
Palavras-chave: Forma-de-vida. Cenóbio. Regra. Agamben. Sade.

3. A apropriação machadiana da figura do diabo no conto “Adão e Eva”
Izabella Maddaleno
Doutoranda em Estudos Literários (UFJF)
izabellaletras@gmail.com
Resumo: Este trabalho tem como intento apresentar de que modo a figura
do Diabo foi apropriada pelo escritor Machado de Assis no conto “Adão e
Eva”. Salientamos que o Diabo é um ser familiar e popularmente
conhecido no imaginário Ocidental. Historicamente, a imagem desse ser
ganhou imensa notoriedade nas representações e práticas da sociedade,
somente a partir da Idade Média. Muitos creem que ele realmente exista e
outros refutam essa crença. Sua imagem é plural, nos sendo retratado de
diversas formas, assumindo inúmeras máscaras: ora com a de um ser
horripilante, fonte do mal, ora como uma figura patética ou ridícula. Vale
comentar que a Literatura teve um importante papel em desnudar ou

delinear a figura do Diabo. Muitos autores da Literatura tiveram o
interesse de escrever sobre ele, e assim, tal figura tornou-se um produtivo
tema, ocupando o cenário literário. Cabe comentar que Machado de Assis
dialogou, em sua vasta produção literária, com a Religião, utilizando-se de
suas temáticas, mitos e simbologias. E é fato que o Diabo foi apropriado
pelo escritor. Desse modo, a partir da análise do conto, procuraremos
explicitar de que forma esse autor reinterpreta o papel do Diabo na criação
da humanidade.
Palavras-chave: Machado de Assis. Religião. Diabo.

4. A linguagem do eterno em Murilo Mendes
Edson Munck Junior
Doutorando (UFJF)
munckjr@yahoo.com.br
Resumo: Através da obra Tempo e eternidade, publicada por Murilo
Mendes em 1935, pode-se ler um diálogo do modernismo brasileiro com a
tradição bíblico-cristã ocidental. Em sua primeira edição, o referido livro,
que foi elaborado em parceria com o poeta Jorge de Lima, tinha como
epígrafe o mote “restauremos a Poesia em Cristo”. Dessa maneira, os
poemas ali contidos pretendiam efetivar os esforços da intelligentsia
católica brasileira com vistas à reelaboração da experiência e da
significação do sagrado cristão na primeira metade do século XX no país.
Com base no corpus crítico-teórico de José Guilherme Merquior, Laís
Corrêa de Araújo, Octávio Paz, Mircea Eliade e outros autores, verificou-se
como se deram esses mecanismos de associação entre a linguagem poética
modernista muriliana e a linguagem religiosa cristã, refletindo-se sobre os
efeitos dessa aproximação. Nesse sentido, através deste trabalho, sugerese um exercício de leitura de alguns poemas murilianos inseridos em
Tempo e eternidade que tematizam o encontro da linguagem modernista
com a linguagem do eterno, ressignificando o sagrado.
Palavras-chave: Literatura. Sagrado. Murilo Mendes. Poesia. Modernismo.

5. A jornada da alma e a paixão segundo G.H.
Márcia Viana Pereira
Mestre em Literatura (UFSC)
marciavianapereira@yahoo.com.br
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Resumo: O livro A Paixão Segundo G. H., de Clarice Lispector, começa com
um pedido da autora para que ele seja lido somente “por pessoas de alma
já formada”. Ao longo da narrativa a escritora nos apresenta a “via-crucis”
de G. H., seu processo de perda da “condição humana”: “Perdi alguma
coisa que me era essencial, e que já não me é mais. Não me é necessária,
assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me
impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável.” (Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1979 (ed.6), pp.7/8). Há inúmeras abordagens
terapêuticas que dão suporte para (e incentivam) a perda da “terceira
perna”, do sistema de referenciais do eu. Core Energetics é uma entre
várias terapias corporais de base reichiana, o que a torna singular é seu
alicerce espiritualista: a Jornada da Alma. Uma jornada através de muitas
vidas terrenas para alcançar o “porto seguro” do mundo espiritual. A
Jornada da Alma (JA) e A Paixão Segundo G. H. (GH) compartilham um
caminho: a “desidentificação” com o eu conhecido (JA), ou a
“despersonalização” (GH), o “mergulho” através do desconhecido (JA+GH),
e, finalmente, a entrega (JA), ou desistência (GH). Neste trabalho
acompanharemos ambos os percursos, salientando suas aproximações e
distanciamentos.
Palavras-chave: Core Energetics. Espiritualidade. Pierrakos. Reich.
Pathwork.
6. “Braços de um mesmo rio”: experiência poética e experiência religiosa
em Adélia Prado
José Antonio S. de Oliveira
Mestrando em Ciências da Religião (UFS)
antoniolliver@yahoo.com.br
Joe Marçal G. Santos
Doutor em Teologia (UFS)
jmgsantos@yahoo.com.br
Resumo: Para Adélia Prado, experiência poética e experiência religiosa são
“braços de um mesmo rio”. Em Paul Tillich, cultura e religião são
realizadoras de sentido. Toda forma cultural nos liga concretamente a um
sistema de significação e sentido que, a despeito de sua condicionalidade
espaço-temporal, é orientado a uma realização incondicional de sentido –
o que Tillich define como religião. Cultura e religião são, portanto, faces do
constante exercício humano de correlacionar suas ações, através de
pensamento e linguagem, a um mundo e a uma vida com sentido. A

presente comunicação de pesquisa tem por objetivo realizar uma
hermenêutica da poética de Adélia Prado, destacando a experiência
religiosa imbricada em seus versos. O quadro conceitual de Tillich nos
permite pressupor que toda e qualquer parte da realidade, uma vez que é
mediada em cultura, torna-se apta para expressar “preocupação última”.
Na poesia adeliana, encontramos elementos com os quais podemos
evidenciar e analisar tal expressão, e desse modo, desenvolver uma
compreensão da experiência poética e experiência religiosa como “braços”
pelos quais navegamos no rio da existência.
Palavras-chave: Poesia. Correlação. Cultura. Religião.
7. O Oriente sem Véus de Harry Haller
Klara Maria Schenkel
Doutoranda (UFPB - CAPES)
klaramarias@gmail.com
Resumo: Através de um complexo mosaico de referências textuais,
retiradas dos mais diversos cânones literários, os escritos confessionais de
Harry Haller em O Lobo da Estepe (Der Steppenwolf, 1927, de Hermann
Hesse) mostram o difícil exercício de descrição e análise do lado sombrio
da alma germânica pietista, confrontada pela derrota alemã na Primeira
Grande Guerra e pelo caos iminente de um novo conflito mundial na
Europa: uma alma cindida entre o mundo solitário e dessacralizado do lobo
e a promessa luminosa de salvação advinda do Oriente, a qual emanava da
longa tradição germânica de leitura e interpretação do legado mítico indoeuropeu. O hibridismo da “mitologia pessoal” da personagem Harry Haller
permite que nos aproximemos também da tentativa de síntese entre
“Oriente” e “Ocidente”, pretendida pelos orientalistas germânicos entre o
final do século XIX e início do século XX. Essa pretensão, de conseguir
proceder à exegese da “sabedoria oriental” à luz da ciência europeia,
impactou não apenas escritores e filósofos do período, como fez surgir
novas terapêuticas do corpo e do espírito. Desde a gnose do idealismo
mágico de Novalis, passando pela tentativa de resgate da força germânica
atávica da Lebens Reform e da naturopatia, até o mergulho profundo nos
mitos e símbolos da alma humana investigados pela psicologia analítica de
Jung, nossa hipótese é que o vasto percurso percorrido pela mitologia de
Harry Haller pode ainda revelar tanto a crise do sujeito romântico
moderno, quanto os indícios de fomentação do “sujeito
multipersonalístico” e fragmentado da pós-modernidade.
Palavras-chave: Mythos. Orientalismo. Romantismo. Pós-modernidade.

...............................................

8. Em busca de viver simplesmente: o zen-budismo na vida e na obra de
Caeiro
Elisângela Aparecida de Souza Alves
Mestre (UFJF)
elisapalves@oi.com.br
Resumo: A linguagem da literatura é lugar privilegiado para a manifestação
do mistério, uma vez que permite vislumbrar o espírito humano. O
objetivo do presente trabalho é mostrar os caminhos de um místico poeta
que surgiu dentro da alma de outro poeta. Surgiu do “fingimento poético”,
mas ganhou vida e brinda a nós, leitores, com poemas de um mistério
profundo, apesar de escrever que “as cousas não têm mistério nenhum”.
Esse poeta místico da linha zen é Alberto Caeiro da Silva, heterônimo de
Fernando Pessoa. O trabalho iniciar-se-á com o traçado de um histórico do
Zen, chegando ao Zen no Ocidente, enfatizando os conhecimentos a nós
transmitidos por D. T. Suzuki. O passo seguinte consistirá em uma breve
análise do fenômeno da heteronímia em Fernando Pessoa para chegar à
vida e à obra de Caeiro. Para finalizar, será mostrado como o zen se
desnuda na poética do místico português em questão. A trajetória de vida
desse místico- poeta assinala para a importância da vida e do viver
simplesmente, aproveitando a beleza de cada momento, sentindo o
mundo, estando plenamente inserido na Natureza que ama, respeita e da
qual faz parte. Caeiro presenteia o leitor com belíssimas lições de vida, de
silêncio e de contemplação sem, porém, nunca pensar nisso.
Palavras-chave: Poesia. Heteronímia. Zen-Budismo.

9. Messianismo religioso e literatura
Ivânia Costa Rosa
Graduanda em Ciências Sociais (UEMG)
ivaniacostarosa@hotmail.com
Gustavo Rangel Xavier
Graduando em Ciências Sociais (UEMG)
ivaniacostarosa@hotmail.com
Resumo: Giorgio Agamben apresenta o pensamento mágico e infantil em
oposição a uma postura profanadora, madura e messiânica. Segundo ele a
crença ficcional em um mundo imaginário no qual vivenciamos momentos
de magia representados pelos contos de fadas cria uma comunidade na
qual os objetos são retirados do uso comum, ou seja, são sacralizados. Por
meio da magia não estamos dispostos à consciência, mas a uma inocência

original a partir da qual não é possível entender-se como feliz. Quando o
sujeito toma consciência de sua felicidade ele já não participa mais do
mistério da magia. O problema da realidade atual não é a presença
legítima da magia, mas o vazio de magia gerado pelo desencantamento do
mundo. Ou seja, por um lado o mundo não é mais preenchido pela
inocência da magia, por outro, precisa continuar justificando-se como se
essa magia ainda o preenchesse. Este vazio de magia representa a perda
de legitimidade em que vivemos, e a necessidade de continuar a se
embasar na legalidade. Representa o estado de exceção tornado regra,
uma sacralização de objetos que precisam ser profanados, trazidos de
volta ao uso comum. Neste sentido a proposta messiânica é de uma
profanação da legalidade sem legitimidade. Este é o mundo da literatura
de Franz Kafka. A atitude profanadora e messiânica que Agamben propõe
será lida nessa apresentação a partir de suas análises do romance O
processo, buscando compreender em que medida a literatura kafkiana se
apresenta como modelo para essa política messiânico-profanadora
agambeniana.
Palavras-chave: Profanação. Infância. Magia.

10. Caminhos missionários, escritas de si e da alteridade em O diário de
Simonton
Eliza Feres de Lima Moura
Graduada em Ciências Humanas (UFJF)
eliza.feres@hotmail.com
Resumo: O diário é um gênero discursivo que nos permite perceber tanto
os contornos da esfera íntima de seu autor, quanto revelar aspectos
importantes da vida social de uma época, demonstrando, de modo geral,
sua utilidade às Ciências Humanas. No presente trabalho, deu-se atenção
ao O Diário de Simonton (1982). Seu autor, A. G. Simonton foi uma figura
importante para o protestantismo no Brasil, especialmente para o
presbiterianismo. O diário representa um significativo documento de
reconstrução histórica e, dessa forma, já foi analisado por diferentes
perspectivas. Observa-se, porém, uma nova possibilidade, via reflexão
filosófica, para abordar os fundamentos da experiência vivida em sua
viagem em si. Complementando, portanto, as abordagens já realizadas
dentro das Humanidades, mas de forma a inová-las, buscaremos
responder como a corrente desconstrutivista proposta pelo filósofo
Jacques Derrida no que se refere ao tema da hos(ti)pitalidade, pode ser
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observada na experiência do viajante Simonton. Recorrendo ao conteúdo
do diário que abrange a estadia no Brasil, pretende-se compreender como
tais registros articulam a tríade língua, morte e lar (terra) estudada pelo
filósofo francês ao discorrer sobre a hospitalidade a partir do estrangeiro.
Este referencial teórico será útil na etapa de verificação sobre a questão da
morte suscitada e intensificada pela situação de ausência do viajante do
seu local de origem, o contato com o Brasil e com a língua portuguesa.
Palavras-chave: Estrangeiro. Missionário. Diário de viagem.
Desconstrutivismo. O Diário de Simonton.

11. O conhecimento da religiosidade africana a partir da obra de Pierre
Verger
Ludmilla Silva de Oliveira
Mestranda em Ciências da Religião (UFS)
ludmilla.silvadeoliveira@gmail.com
Resumo: O seguinte trabalho tem como intuito abordar como o tríptico
imagem-oralidade-escrita está presente na obra de Pierre Verger. Esse
estudioso dedicou mais de 50 anos de sua vida em estudar às culturas
negras do Brasil e da África e o mundo transoceânico dos orixás. Longe de
ser apenas uma pesquisa bibliográfica, esse trabalho tenta abordar como a
obra desse militante-pesquisador ajudou a difundir essa cultura e em
especial à religiosidade, através de seus escritos. Tendo como objeto os
livros Orixás, Ewé, o uso de plantas na sociedade ioruba e Notas sobre o
culto aos orixás e voduns iremos revelar a partir da visão do autor as
configurações simbólicas da linguagem e dos temas associados a esse
universo sagrado. Com isso, veremos como esse conhecimento é visto e
assimilado na sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Cultura. Orixás. Religiosidade.

12. A literatura mediúnica como forma de preservar e rever os mitos
Silas Roberto Rocha Lima
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
silas.cr.ufjf@gmail.com
Resumo: A literatura espírita, em especial os romances psicografados,
alcançam uma parcela considerável do mercado editorial brasileiro na
atualidade. Observando a evolução do espiritismo, desde sua origem
europeia, no final do século XIX, até o seu desenvolvimento no Brasil,

podemos nota que ele assimilou tanto o os elementos do paganismo
quanto dos cristianismos europeus. Como exemplo desta assimilação e
releitura de mitos e símbolos proponho analisar especificamente as obras
do médium Robson Pinheiro. Em suas narrativas, as “sacralidades” de
diversas matrizes como a africana, indiana, paganismo e cristianismo são
mescladas e ressignificadas dentro de uma nova cosmogonia. Neste ideário
reconstruído forças opostas são apresentadas em conflitos maniqueísta
clássicos, reinterpretando símbolos e mitos ancestrais dentro de uma ótica
moderna. Neste trabalho, proponho apresentar a realidade descrita e
idealizada pelos romances psicografados pelo médium Robson, com foco
no remodelamento das manifestações do sagrado, presente nas séries e
trilogias, cuja autoria é atribuída ao espírito de Ângelo Inácio. Nestes
romances, combinam e remodelam elementos (arquétipos, práticas e
ritos) de tradições diferentes inclusive de culturas arcaicas, atribuindo
novo sentido a estes. Como método, pretendo realizar um estudo
comparado dos textos que compõem as trilogias: Segredos de Aruanda, O
Reinos da Sombras, Os Filhos da Luz e Crônicas da Terra, tendo como
parâmetro os conceitos de Mircea Eliade contidos em sua obra O Sagrado
e o Profano. Concluirei o meu trabalho apresentando uma remodelagem
de um gênero textual que guarda uma correlação com mitos fundantes e
ritos recorrentes da historicidade humana.
Palavras-chave: Narrativas. Encontros. Sacralidades. Releituras.

...............................................

GT 09 - MÚSICA, RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE
Thiago de Menezes Machado
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - Bolsista FAPEMIG)
thiago.machado16@hotmail.com
Valdevino de Albuquerque Júnior
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
jr.albuquerque@gmail.com
A ideia deste grupo de trabalho é abrir um espaço para discussões sobre as
relações entre música, religião e espiritualidade. A música figura-se como
importante elemento na construção social e simbólica da experiência
religiosa, seja como forma de auto-expressão da alma religiosa individual
ou como memória coletiva de uma tradição. A temática religiosa não se
limita, contudo, à música sacra. Ela permeia também a música dita
“secular”. O reflexo do catolicismo no universo da viola caipira, o
rastafarianismo veiculado pelo reggae, a influência da espiritualidade
indígena e afro-brasileira presente na MPB e os temas paganistas e
satanistas presentes no heavy metalevidenciam a presença da religião na
música de forma ampla. Deste modo, este GT propõe que se discuta as
várias formas de interação entre música e religião, contemplando tanto os
aspectos técnicos e estéticos da composição musical quanto os aspectos
ideológicos que são comunicados através dela. Sob um viés
interdisciplinar, o GT busca articular contribuições formuladas a partir das
perspectivas das ciências da religião, antropologia, sociologia,
etnomusicologia, comunicação, história e disciplinas afins.

1. A Música Como elemento potencializador das Manifestações Místicas
Paulo Jonas dos Santos Júnior
Mestrando em Ciências das Religiões (UNIDA)
paulojsjunior@hotmail.com
Resumo: Uma das primeiras manifestações artísticas que a humanidade
conhece é a música. Segundo a História, desde quando o ser humano
começa a perceber a necessidade de conviver em sociedade, nasce a
urgência de aprimorar os meios que pudessem ser usados para fortalecer
tais agrupamentos, e um dos modos mais utilizados para tal agregação é a

música. Outra importante característica da humanidade, que também vem
junto com o início de nossa história, é a busca do sagrado através das
manifestações religiosas. Tais manifestações são encontradas em
quaisquer ajuntamentos humanos. E algo comum que podemos constatar
na grande maioria das crenças é o uso da música em seus cultos.Dessa
maneira o homem usa o potencial desta que é considerada como sendo
uma das sete artes tradicionais em seus trabalhos religiosos, seja para ser
cheio do espírito Santo, para se chegar a Aruanda, para se elevar o espírito,
ou até mesmo para fazer uma viagem espiritual. É importante analisarmos
assim esse paralelo entre a espiritualidade e a facilitação que esta
encontra através das vibrações musicais.
Palavras-chave: Música. Misticismo. Ritualística.

2. Do batuque ao maxixe: rituais e gêneros periféricos na música
brasileira do século XIX
Maristela Rocha
Doutoranda em Ciências Sociais (UFJF)
maristelarocha.rocha@gmail.com
Resumo: Os rituais do batuque seguem fundamentos de religiões
desenvolvidas na África e, posteriormente, desenvolvidas no Brasil pelos
escravos e afrodescendentes. Se fôssemos traçar um estudo da formação
musical brasileira, voltaríamos, certamente, a um período anterior a 22 de
abril de 1500, entretanto, seguindo o objeto de nosso recorte temporal,
retornamos ao século XIX. A dominância europeia no cenário musical
incorporava-se, lentamente, à nascente música popular brasileira. No final
do Império, a modinha e a polca, como exemplos, aumentavam a
penetração na camada popular, atingindo o domínio público. A sociedade
branca começava, também, a assimilar a cultura dos afro-descendentes,
como o batuque e o lundu. Objetiva-se, pois, apontar esses elementos
musicais, alguns oriundos de rituais religiosos, que acabaram por
desencadear gêneros como o maxixe, posteriormente. Pretende-se,
também, abordar a música brasileira do século XIX, desconhecida do
grande público. O método histórico preconiza que todos os fenômenos
sociais estão enraizados no passado, o que implica a necessidade de se
estudar as causas e origens dos fenômenos sociais para que se alcance a
compreensão de suas raízes e funções. Referenciais impressos e
eletrônicos nortearam nossa pesquisa. Pudemos, sobretudo, demonstrar
como gêneros periféricos, marginais, ricos em elementos expressivos,
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comunicativos e corporais, excomungados, desenvolvidos em uma
sociedade patriarcal, colonizada, escravista, marcada pela dominação
estrangeira nos mais variados aspectos (do religioso e econômico ao
cultural) - torna-se rico em possibilidades que extrapolam os cânones em
voga, partindo para periferia para o alcance de massa.
Palavras-chave: Música brasileira. Batuque. Maxixe. Religiosidade.

3. A música umbandista no terreno virtual: possibilidades de novas
interações religiosas?
Licia Oliveira Souza
Mestranda Cultura e Territorialidades (UFF)
liciaoliveira.s@gmail.com
Resumo: Esta comunicação pretende apresentar os encaminhamentos de
uma pesquisa em que um dos objetivos é investigar as possíveis
modificações sociais e culturais pelas quais passa uma prática religiosa,
neste caso a umbanda, a partir de um elemento fundamental em sua
elaboração ritual, a música. A produção musical religiosa e sua divulgação
hoje, principalmente através do ambiente virtual, poderiam ser
considerados elementos formadores de uma estratégia, de uma mudança
na maneira como a religião ocupa o seu espaço público? Podemos pensar
na metáfora “cultura como arma”, expressa em textos de Clara Mafra
(2011) e Roger Sansi (2005). A produção musical da umbanda poderia ser
considerada como um uso desta chave? O foco principal deste texto é a
apresentação deste cenário em que as práticas de sociabilidade a partir de
um componente religioso importante na constituição da umbanda, a
música, é inserido em uma realidade virtual. Alguns aspectos que precisam
ser observados são a divulgação de novas músicas, a promoção de um
acervo das que já existiam, a troca de conhecimento entre os ogãs e os
outros praticantes, assim como a interação dos mesmos com aqueles que
não seguem a religião. O que é possível perceber nesse primeiro momento
é que há a possibilidade da umbanda se utilizar da “arma da cultura” em
um ambiente onde os territórios são próximos e ao mesmo tempo
distantes e o terreiro possa ter um caráter virtual também.
Palavras-chave: Umbanda. Música. Cultura. Sociabilidade. Ambiente
virtual.

4. “E os hinos estão ensinando”: a música na cosmologia daimista
Paulo César Caminha Ramos Filho
Mestrando em Ciências Sociais (UFJF)
paulo.caminha@hotmail.com
Resumo: O presente artigo busca dialogar com o universo musical do
Santo Daime, elucidado através dos hinos. Sendo os hinos não
compreendidos enquanto composições musicais, mas como “presentes”
entregues por um contato com o astral, podemos considerá-los, por
excelência, portadores do corpus religioso e doutrinário da religião. Assim,
a hipótese se configura na perspectiva dos hinos como estruturantes, de
alguma maneira, da conduta tanto diária quanto ritual – isto é, “auxiliam”
e “guiam” a experiência extática desses participantes – precisamente pelo
seu caráter de verdade para os adeptos. Portanto, os hinos mostrariam a
essência da religião e um processo de elaboração, ou reelaboração,
constante da sua própria maneira de interpretar o mundo. Logo,
considerando a música uma espécie de arte, é fulcral visualizar o seu
entendimento somente na cultura, como fruto da relação entre os
indivíduos. Então, podemos pensar, no caso do Santo Daime, que não é
factível a separação entre pessoa, substância – ayahuasca – e música. A
pesquisa de campo foi realizada no Céu do Gamarra, igreja localizada no
município de Baependi, Minas Gerais. O pressuposto metodológico
consiste em uma abordagem objetiva, na tentativa de explicitar e
evidenciar, ao máximo, tanto o local de fala do pesquisador quanto às
condições materiais que cercam o fazer científico. Portanto, ao especificar
o local de fala e interlocução do antropólogo com o nativo, é crucial
compreender a etnografia enquanto um processo de construção subjetiva.
Palavras chave: Santo Daime. Hinários. Religião. Ayahuasca.

5. Música para sentir a presença de Deus: breve reflexão sobre louvor e
adoração entre evangélicos
Waldney de Souza Rodrigues Costa
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
dnney@ibest.com.br
Resumo: De maneira bem geral, gospel é um termo que no Brasil tem sido
utilizado para se referir ao nicho de mercado específico que é voltado para
evangélicos. Embora não seja a única expressão deste mercado, a
produção musical é o principal expoente. O universo musical gospel é
composto por vários subgêneros, tais como o gospel funk, o axé gospel, o
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whitemetal e o pentecostal. Entre eles, está o “louvor e adoração”, que é
percebido como um estilo musical específico. Lançando mão de alguns
dados etnográficos colhidos em meio à produção de minha dissertação de
mestrado sobre religião e lazer entre jovens evangélicos e analisando
biografias de pessoas que representam essa vertente do gospel no Brasil,
pretendo apresentar uma reflexão sobre os motivos deste recorte
específico. A hipótese de que são músicas congregacionais, ou seja,
compostas para serem executadas na igreja apresenta-se insuficiente.
Tudo indica que os evangélicos buscam com essas canções uma
experiência específica que é a que eles chamam de “entrar na presença de
Deus”. Parece ser isso aquilo que as distingui. Resta desvendar os
caminhos dessa busca.
Palavras chave: Música. Evangélicos. Gospel. Adoração.

6. Voz, Canto e Obra de Arte: por uma teologia da arte
Erika de Matos Castilho
Mestranda em Artes, Patrimônio e Museologia (UFPI)
erika.castilho@hotmail.com
Paula Maria Aristides de Oliveira Molinari
Doutora em Comunicação e Semiótica (UFPI)
paula.musique@yahoo.com.br
Resumo: A visão ontológica da obra de arte (HAAR, 2007) nos instigou a
rever as estéticas de cada tempo e olhar para o fazer artístico no ambiente
religioso tornando inevitável a discussão sobre a teologia da arte,
(CALVANI,2010; MONTEIRO, 2012; DUARTE, 2011; PEREIRA, 2011; TILLICH,
2009). Quando o exercício de alteridade exposto nas diferentes
perspectivas da teologia da arte se apresentam, buscamos, como objetivo,
propor um entendimento da voz expressada em canto, através de músicas
e obras de arte sonoras, para enunciar o intangível na concretude das
percepções humanas onde, afirmamos, reside a chave do reconhecimento
de um ser social, histórico, afetivo, espiritual e portanto, religioso. Nesse
sentido, nossa discussão versa sobre o argumento que um coral pode ser
elemento sensibilizador da consciência de valores, portanto, coadjuvante
na promoção da salvaguarda do patrimônio religioso imaterial. A
multidisciplinaridade do fazer coral apresenta-se como mote provocador
de novas reflexões sobre o estado dessa Arte no ambiente religioso.
Palavras-chave: Voz. Teologia da Arte. Patrimônio Imaterial Religioso.
Coral.

7. Os yoguins do século XXI: A representação do aprendiz pós-tradicional
orientalista pela canção de BNegão e Walter Franco
Vinicius Tobias
Especialização em Ciência da Religião (UFJF)
vinitobias00@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho se debruça sobre os projetos de representação do
aprendiz pós-tradicional orientalista pela canção de BNegão e Walter
Franco, compositores que, cada um ao seu estilo e referências,
apresentam a expressão de uma religiosidade que se constrói a partir de
discursos das religiões orientais ou “orientalizantes”. Pela crítica e
comparação será apresentado um mapa das principais características
sobre esse sujeito representado e se fará uma reflexão da influência de sua
representação na difusa rede New Age de significados. A ambos os
compositores a sabedoria oriental experimentada e expressa por eles de
uma maneira autônoma e difusa servem como 'alimento' para suas
composições. Encontra-se na quase totalidade de suas canções referências
a tal religiosidade, cada um com suas preferências, estilo e crenças. Tratase, em ambos os casos, de um projeto de representação que perpassa todo
o trabalho e se torna identificável pelas cadeias de significantes, a
veiculação de ensinamentos, a representação de uma espécie de 'herói
espiritual da atualidade', o yoguin do séc. XXI.
Palavras-chave: Nova Era. Orientalismo. BNegão. Walter Franco.
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GT 11 - CRISTIANISMO E ESPAÇO PÚBLICO:
ASPECTOS POLÍTICOS E SOCIAIS
Reinaldo Azevedo Schiavo
Doutorando em Sociologia (IUPERJ)
reinaldomatipo@yahoo.com.br
Fabrício Roberto Costa Oliveira
Doutor em Ciências Sociais (UFRRJ)
frcoliveira@yahoo.com.br
A religião e, consequentemente, as instituições religiosas possuem uma
considerável influência pública, estabelecendo laços sociais entre
indivíduos, determinando normas de conduta e preceitos morais,
legitimando e/ou deslegitimando ações coletivas e definindo pautas de
debates políticos na ágora. As organizações sociais e políticas não estão
isentas das influências do campo religioso, pois a religião, com seus
sistemas de práticas e representações, está fortemente relacionada à
ordenação do mundo, à estruturação das sociedades. Partindo dessa
premissa, a proposta desse GT é debater pesquisas sobre a relação entre
igrejas cristãs (católica, protestantes, (neo)pentecostais) e a
organização/estruturação do espaço público. Serão aceitos trabalhos que
abordem a relação e influência de denominações cristãs com a política,
com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as associações de
bairros, etc. Também serão aceitas as pesquisas que analisam a influência
do discurso religioso nos debates sobre temas de grande relevância para a
ordenação do espaço público, como redução da maioridade penal,
homofobia, gênero, corrupção, drogas, alcoolismo, dentre outros.

1. Além das denominações religiosas: o Espiritismo perante intolerância
religiosa
Eliane Silva de Sousa
Especializanda em Ciência da Religião (UFJF)
eliane.ufjf@gmail.com
Daniel Salomão
Bacharelando em Ciências Humanas (UFJF)
salomaoime@yahoo.com.br

José Cisneiro
Bacharelando em Ciências Humanas (UFJF)
pe.cisneiros@igrejacristorei.com.br
Maristela Ávila França
Bacharel em História (UFJF)
maristelacosmica@yahoo.com.br
Regina Bilheiro Dias da Silva
Bacharelanda em Ciências Humanas (UFJF)
jf.regina@bol.com.br
Resumo: O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo acerca da
postura do Espiritismo perante os atos de intolerância que têm marcado o
campo religioso brasileiro. O Espiritismo traz em sua fundamentação
teórica, fortes possibilidades de abertura ao diálogo inter-religioso, pois
identifica na profundidade da experiência religiosa um ponto de contato
entre todas as tradições, principalmente no que concerne à caridade para
com o próximo. Como religião institucionalizada o Espiritismo se legitimou
pela prática da caridade e, diante do atual cenário marcado por atos
extremos de intolerância religiosa, o texto apresenta a visão kardecista
sobre as demais denominações religiosas e destaca na atualidade, a
postura e ações de lideranças e órgãos de representatividade espíritas, que
buscam no diálogo inter-religioso e campanhas midiáticas os meios para
pacificar os atos de violência contra as diversas manifestações religiosas. A
reflexão central do texto está voltada para a busca da tolerância religiosa,
do diálogo e do respeito às diferenças, posto que nenhuma religião é
detentora da verdade absoluta e a aceitação da existência de outros
caminhos para o encontro com Deus evitam a queda na teologia do
acabamento.
Palavras-chave: Espiritismo. Intolerância religiosa. Diálogo. Caridade.

2. Hannah Arendt: a Caritas cristã agostiniana e a formação do espaço
público
Elissa Gabriela Fernandes Sanches
Graduanda em Filosofia (UNISUL) e em Teologia (FNB)
elissagabrielafs@hotmail.com
Resumo: Hannah Arendt, ao escrever a sua tese de doutorado “O Conceito
de Amor em Santo Agostinho”, deu enfoque à seguinte questão: “Existe
um outro ponto de partida para se desenvolver um convívio com o
próximo que se enquadre em outro ambiente, fora desta relação de fé
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radical, tendo Deus como o centro de tudo? ”. Ela havia percebido que o
amor caridoso proposto por Agostinho cumpria muito bem o seu papel de
unir os cristãos em um tipo de fraternidade, uma comunhão de irmãos,
mas esse mesmo sentimento poderia ser direcionado aos não-cristãos? O
amor caridoso é um tipo de vínculo que unifica a fraternidade cristã ao
restante do mundo, porém apolítico. Logo, se o vínculo entre os seres, no
Cristianismo, é apolítico, uma comunidade de fé cristã poderia se
constituir, autonomamente, em um espaço público? Hannah Arendt afirma
que não, pois as próprias características do elo que une um cristão ao
outro, ou seja, da caridade, conduz toda a comunidade a sua apoliticidade.
Então, quais características Arendt observou no Cristianismo que o torna
incapaz de constituir um espaço público? E o que seria um espaço público,
para a autora? O presente trabalho pretende investigar a relação que
Hannah Arendt desenvolve entre o amor agostiniano cristão, e por
consequência entre o Cristianismo, e o espaço público, desvelando o que
seria este espaço, bem como tenciona-se compreendender o porquê que,
para a autora, a caridade cristã não poderia propiciar a origem de uma
dimensão que sobreponha a fraternidade da comunidade de fé comum.
Palavras-chave: Amor caridoso. Agostinho. Política arendtiana.
Cristianismo.

3. Entre a tradição e o progresso: o embate entre visões de mundo nas
páginas do jornal O Novo Mundo
Maurício Severo de Souza
Doutorando em Ciência da Religião UFJF
mauricio_severo@ymail.com
Resumo: Este trabalho pretende apresentar o embate existente entre
visões de mundo opostas e os conflitos existentes na sociedade brasileira
do século XIX quanto à relação entre Igreja Católica e o Estado. Em um
período cuja a sociedade vivia uma aceleração no desenvolvimento
científico e intelectual, no Brasil ainda haviam questionamentos acerca de
tal progresso. Devido às raízes ibéricas e ao seu modelo de governo
conservadorista, relacionado à Igreja Católica, o processo de modernização
brasileira se deu de forma particular, sendo aqui objeto de estudo. Dessa
forma, a busca pela secularização e pela modernização do país passa,
necessariamente, pela discussão acerca da religião. Nesse processo de
questionamentos, avanços e retrocessos, a união entre Igreja e Estado
passou a ser questionada por uma geração de brasileiros que viam na

união entre os dois poderes um bloqueio para o avanço do progresso no
país. Por meio das páginas do jornal O Novo Mundo (1870-1879) é possível
encontrar o debate existente no período, sendo a expressão de um projeto
coletivo resultante da participação de indivíduos que, discordavam em
maior ou em menor grau, do estado político e social do Brasil. Assim, para
se estudar a sociedade brasileira do século XIX, é necessário entender as
relações de poder nela existente, assim como as contestações construídas
a partir das interfaces entre as esferas política e religiosa.
Palavras-chave: Modernização. Secularização. Catolicismo.
Protestantismo.

4. Religião e Política em Minas Gerais: o Movimento da Boa Nova e o
Partido dos Trabalhadores
Gabrielle dos Santos Marques
Graduanda em Ciências Sociais (UFV)
gabrielle.marques@ufv.br
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de uma
pesquisa que analisou as relações entre o Partido dos Trabalhadores e a
Igreja Católica, no município de Tarumirim – MG. Neste sentido, foram
analisadas relações entre religião e política na formação de lideranças
católicas, o engajamento político-partidário de lideranças religiosas e a
forma com que estas lideranças “internalizaram” e expressam uma ética
político-religiosa em suas visões de mundo e práticas políticas. Muitas
destas concepções foram resultantes do trabalho do Movimento da Boa
Nova (Mobon), que atuou na formação destas lideranças.
Para realização de pesquisa foram utilizadas duas estratégias
metodológicas, a pesquisa bibliográfica e a análise documental de livros de
Ata das reuniões gerais do Partido dos Trabalhadores, além da leitura de
entrevistas realizadas com atores que se destacaram. Conclusões
preliminares indicam que a formação de lideranças religiosas foi
fundamental para a emergência de um quadro de lideranças políticas, em
que propósitos religiosos e políticos se imbricaram de maneira efetiva.
Além disso, muitos dos grupos religiosos de base se tornaram importantes
para a formação de Núcleos de Base vinculados ao Partido dos
Trabalhadores.
Palavras-chave: Mobon. Religião. Política.
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5. Religião nas tramas eleitorais paraibanas em 2010
Maria Isabel Pia dos Santos
Mestranda em Ciências das Religiões (UFPB)
maria.isabel.ps@gmail.com
Resumo: O segundo turno das eleições a cargo eletivo de governador da
Paraíba em 2010 foi marcado pela presença da religião no jogo políticopartidário. Isto se configurou através da distribuição de “panfletos
apócrifos” e materiais difundidos através da internet, esses associavam um
candidato a “satanás”, “ateu”, etc.; bem como, num debate eleitoral em
que os discursos político-religiosos cristãos ascenderam. A priori, pode-se
observar que o “campo político” se conecta ao “campo religioso” em
períodos eleitorais a fim de operar discursos que tendem a desmontar
e/ou reorientar a opção de voto dos eleitores. Destarte, esta proposta visa
discorre sobre as aproximações entre campos religioso e político a partir
das contribuições teóricas de Bourdieu (2009, 2011) e atrelado a isso, as
ligações entre política e religião com Burity (2001, 2008) e Machado (2004,
2006, 2012). Para tanto, este trabalho caracteriza-se como documental e
qualitativo, com o emprego da técnica de análise de discurso.
Palavras-chave: Religião. Eleições 2010. Paraíba.

6. Pilatos e Jesus: o encontro de dois reinos e a atualidade
Nélson Rodrigues Filho
Graduando em ciências Sociais (UEMG - Barbacena)
fegara67@yahoo.com.br
Ronaldo Sérgio da Silva
Doutor em Desenvolvimento Regional (UNISC)
ronaldosergio3@yahoo.com.br
Resumo: O subitâneo encontro de Pilatos e Jesus imputa o limite do
profano e sagrado, temporal e eterno, surreal e verdadeiro, capitalismo e
complacência, legalidade e legitimidade. O titubeio de Pilatos, quando da
apresentação de Jesus no pretório retrata o respeito do reino temporal ao
reino eterno. Pilatos conhecia a fama de Jesus, seus feitos, seus
importunos políticos que sugeriam uma ameaça a Roma. No livro “Pilatos e
Jesus”, impele a dialética entre Legalidade e Legitimidade. A Legalidade,
representada pelo procurador da Judéia, traz intrínseca o reino temporal,
aqui e agora; em contra partida a Legitimidade, representada pelo
Nazareno, anuncia o Reino Messiânico, transcendental. A dialética de

Agamben propõe o sagrado sobrepondo o profano, o reino messiânico
sobrepondo à secularização, e também a dúvida: “Como seres humanos,
vivemos com dignidade aguardando a chegada do mais puro amor?” É
nesse contexto que Concílio Vaticano II é, portanto considerado atual não
somente no Século XX, mas principalmente no Século XXI, em que as
diversidades e diferenças de crença, teologias, sexualidade, família,
sociedade, economia emergem como novos desafios. Estando no âmbito
da legalidade permite mudanças, adaptações e novas maneiras de
interpretações, uma vez que o Evangelho do Messias, a Nova Lei, a
Legitimidade, não atingiu sua plenitude no seio da humanidade. Adaptação
não significa aprovação e sim misericórdia, empatia, pois, a Doutrina
Messiânica é e, sempre será imutável e legítima.
Palavras chave: Legitimidade, legalidade, reinos, messiânico.

7. A doutrinação liberal por meio do protestantismo missionário (os
reflexos nas décadas de 1950 e 1960)
Plinio Ferreira Alves
Doutor em Educação (CECIERJ-CEDERJ)
pliniohistoria@hotmail.com
Resumo: O trabalho que pretendo apresentar mostra o protestantismo
missionário pensado e executado para as populações excluídas,
principalmente os negros tão à margem da “boa sociedade brasileira”.
Localizamos o estudo do protestantismo como uma matriz de pensamento,
focalizada em valores como liberalismo, igualitarismo e outras doutrinas
sociais presentes no imaginário político-social dos missionários que
trouxeram a religião para o país, que implicava em valores como ascensão
social a partir dos próprios esforços numa visão de prosperidade sem culpa
e não desejo da interferência do Estado em seus negócios. Porém com
muitas adequações e adaptações dentro da cultura predominante.
Partimos de estatísticas produzidas pelo IBGE (e outros) nas décadas de 50
e 60, sobre o culto protestante no Brasil que trataram do assunto da
organização protestante e sua participação no cenário político e social
nacional, procurando provar como o desenvolvimento do protestantismo
missionário (tipo de protestantismo diferente do trazido pelos imigrantes
que estiveram ou se fixaram no território brasileiro, protestantismo
divulgado em fins do século XIX e proveniente principalmente dos EUA)
espalhou ideias de cunho liberal em contraposição às ideias mais
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conservadoras defendidas pela tradição religiosa brasileira. Nesse período,
nota-se uma nítida vinculação com o pensamento liberal norte-americano,
e é nesse cenário que se formam as primeiras bancadas evangélicas no
Brasil. Com isso, a atuação desses atores políticos preparados
anteriormente dentro do pensamento protestante, contribuíram bastante
para que se tentasse uma oposição liberal ao governo.
Palavras-chave: Liberalismo. Protestantismo missionário. População
marginalizada. Bancada evangélica.

8. A Igreja de farda: Batistas e a Ditadura Militar
Sérgio Ricardo Gonçalves Dusilek
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
sdusilek@gmail.com
Clemir Fernandes da Silva
Doutorando em Ciências Sociais (UERJ)
clemirfernandes@uol.com.br
Alexandre de Carvalho Castro
Doutor em Psicologia Social (UERJ)
o.aken@uol.com.br
Resumo: Procurar-se-á aqui analisar, sob o prisma de Auerbach, elementos
históricos extraídos principalmente de documentos oficiais da Convenção
Batista Brasileira (CBB), que apontam para o envolvimento da Igreja Batista
com o golpe militar de 1964. Os Batistas não se omitiram ao processo
reacionário. Seja na mudança do redator do O Jornal Batista, principal
semanário da denominação, seja no estreitamento das relações entre
líderes batistas com a alta cúpula militar, ou ainda na obtenção de uma
concessão de canal para TV aberta, os batistas patentearam sua fidelidade
aos generais. Essa cooptação não deixou de ser paradoxal ao ideal de
liberdade que está na gênese do pensamento e da forma de ser Batista. Ao
apoiar como liderança da CBB a Ditadura Militar e sua repressão, os
Batistas traíram um de seus pilares, comutando-a e travestindo-a para uma
“defesa da liberdade” religiosa.
Palavras Chave: Batistas. Ditadura. Auerbach. Realismo.

9. A relevância da ética religiosa Católica e Protestante no modo de
organização econômica e cultural do Brasil
Guilherme Neto Ferreira de Oliveira
Mestrando em Teologia (EST)
guilhermeneto75@oi.com.br
Resumo: O presente trabalho busca pensar as éticas religiosas católica e
protestante em seus aspectos históricos e sociais, tendo como principal
referencial teórico a análise weberiana da relação entre os modos de
organização econômica da sociedade capitalista ocidental e o contexto
cultural, sobretudo religioso em que as transformações econômicas se
deram. Busca-se analisar tal relação na sociedade ocidental e seus
aspectos culturais e religiosos, numa perspectiva multicausal, que nos
permita compreender as transformações econômicas das sociedades
capitalistas contemporâneas. Cabe também ressaltar a relevância das
éticas religiosas, sobretudo a católica e protestante e sua crescente
influência no espaço público brasileiro. Nesse sentido, pretende-se abordar
no presente trabalho os aspectos concernentes tanto à ética religiosa
católica, quanto à ética religiosa protestante, visando problematizar as
transformações econômicas, paralelamente ao contexto religioso em que
elas se deram.
Palavras – chave: Catolicismo. Protestantismo. Organização econômica.

10. “Governo do Justo”: discurso político do Ministério Internacional da
Restauração
Sergio Paulo Gil de Alcantara
Mestre em ciências das religiões (UNIDA)
prsergiogil@hotmail.com
Resumo: Propõe-se a investigação do impacto promovido pelo discurso
denominado "governo do justo", proposto pelo Ministério Internacional de
Restauração, de cunho pentecostal autônomo, e que relaciona
movimentos sociais de transformação e cidadania com o estado de
espiritualidade, com discurso conservador de valores que amoldam a
sociedade e se apresenta como solução para os problemas enfrentados
pela esfera política brasileira, ameaçando a legitimidade arbitral do Estado
laico. O problema de pesquisa que orienta este estudo é disposto na
seguinte questão central: “Quais são os impactos promovidos pelo
discurso político denominado governo do justo, apresentado pelo
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Ministério Internacional da Restauração de cunho pentecostal autônomo?"
As questões corolárias são “qual o atual cenário político religioso
brasileiro? ”; “quais aspectos sociológicos do Ministério Internacional da
Restauração"; e "qual o discurso político denominado de "governo do
justo", e seu impacto em sociedade brasileira, nos dias atuais?" Com a
bibliografia adequada ao tema, os materiais impressos produzidos pelo
Ministério Internacional da Restauração, juntamente a observação
participativa, pretende-se conhecer o que pensam os adeptos das
comunidades adeptas ao MIR. Será realizada investigação para a
constatação de possíveis mudanças de comportamentos sociais mais
atualizadas. Ocorre certo impacto do discurso político "governo do justo"
do Ministério Internacional da Restauração em sociedade, com proposta
facilitadora de projetos políticos, buscando as classes empresariais e a
mídia como articulares e divulgadores, e ainda sua implicação mediante o
papel exclusivo arbitral do Estado laico em relação ao direito de todos e o
respeito da liberdade religiosa.
Palavras Chave: Governo. Político. Justo. Restauração.

11. Igreja Universal do Reino de Deus e política: uma análise do jornal
“Folha Universal” nas eleições de 2014
Willelm Martins Andrade Jardim
Graduando em Ciências Sociais (UFV)
willelm.jardim@gmail.com
Resumo: A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma das instituições
religiosas mais atuantes na política institucional brasileira, possui uma
série de veículos midiáticos através dos quais evangeliza, informa e se
posiciona perante diversos temas, sejam eles públicos ou privados. O
objetivo deste artigo é fazer uma análise do jornal “Folha Universal”, mídia
impressa oficial da IURD que tem tiragem superior a um milhão e
seiscentas mil cópias e distribuição gratuita. A intenção foi identificar como
as matérias relacionadas ao tema da política e das eleições foram
vinculadas no jornal, seu enfoque e posicionamento, e dessa forma
contribuir para o entendimento das relações entre Política e Religião no
país, uma vez que esta igreja possui estreitas ligações com o Partido
Republicano Brasileiro. As edições analisadas estão compreendidas entre
julho a outubro de 2014, período que corresponde ao último dia para
divulgação das candidaturas até o término do segundo turno das eleições

presidenciais. Concluímos que nas edições analisadas o jornal passa a
adotar uma postura que coloca o voto como principal meio de solucionar
os problemas sociais, instrui e alerta para que o cidadão se informe sobre
os candidatos e suas funções.
Palavras Chave: Religião. Política. Eleições 2014. Mídia.

12. Dissensos entre os evangélicos: O debate sobre maioridade penal e
direitos humanos
Caio César Marçal
Graduado em Teologia (Izabela Hendrix)
caioabu@gmail.com
Resumo: A presença de uma nova onda conservadora está cada dia mais
presente na sociedade brasileira que põem em cheque várias questões
relacionadas aos Direitos Humanos. Nesse movimento percebe-se um forte
elemento religioso especialmente ligado a setores do mundo evangélico.
No que tange as questões dos direitos de crianças e adolescentes, há uma
forte pressão de personalidades e políticos evangélicos que militam contra
os direitos consagrados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e na
redução da maioridade penal. Porém é possível perceber outros discursos
a partir de movimentos e organizações ligadas aos evangélicos que estão
alinhados com a Teologia da Criança. Sob o pano de fundo da História da
Infância no Brasil e da realidade do sistema socioeducativo, nossa pesquisa
se torna relevante na medida em que desvela essa Teologia e como esses
outros atores dessa matriz religiosa constroem seus discursos que destoa
do discurso hegemônico em torno da criança. O trabalho, de conteúdo
qualitativo, é baseado em levantamento e análise de dados sobre a
produção de discursos através de documentos, textos e entrevistas das
partes envolvidas do mundo evangélico.
Palavras-chave: Evangélicos. Maioridade Penal. Direitos Humanos.
Teologia da Criança. Política.
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GT 12 - PROTESTANTISMO E MODERNIDADE
Gustavo de Castro Patricio de Alencar
Doutorando em sociologia (UFMG)
gcpalencar@gmail.com
Isaque Lins Sant'Anna
Mestrando em Ciência da Religião (UPM)
isaquesantanna@hotmail.com
O cenário religioso brasileiro tem se transformado ao longo das últimas
décadas e se tornando cada vez mais plural. Um importante agente dessa
mudança é o protestantismo que em suas diversas vertentes e formas
eclesiais (pentecostal, protestantismo de missão e protestantismo de
imigração) compõe uma paisagem diferente da homogeneidade típica do
período da supremacia absoluta do catolicismo. Neste sentido, buscamos
com esse GT oferecer uma oportunidade para estudantes de graduação e
pós-graduação apresentarem projetos de pesquisa que buscam mapear as
diversas modalidades teológicas, eclesiais, culturais que hoje compõem a
religião protestante no Brasil. Em um cenário moderno no qual
testemunhamos diversas mudanças na sociedade é interessante verificar
de que forma a religião protestante acompanha essas mudanças seja se
adaptando seja recusando novas formas de pensar e estar neste mundo
em transformação. Dentre os temas possíveis destacamos: as relações
entre religião protestante e arte, política, sexualidade, ciência, teologia,
filosofia, assistência social e qualquer outro que vise compreender as
relações complexas entre modernidade e a religião protestante.

1. Respostas protestantes para os “desafios” da modernidade: uma
análise sociológica
Gustavo de Castro Patricio de Alencar
Doutorando em Sociologia (UFMG)
gcpalencar@gmail.com
Resumo: Um dos temas mais trabalhados pela sociologia da religião é a
complexa relação envolvendo modernidade e religião. As transformações
presentes na experiência social moderna demanda que grupos religiosos
trabalhem para desenvolver estratégias para lidar com certas demandas.

Diante de temas como feminismo e gênero, ciência, política, desigualdades
raciais, trabalho, meio-ambiente, a religião ora apresenta discursos que
harmonizam ora apresentam discursos promotores de tensões com a
dimensão “secular”. Dentro do movimento protestante brasileiro nos
últimos anos é possível verificar o surgimento de diversos grupos que
possuem como um de seus objetivos produzir discursos relacionando
temas modernos com as suas crenças religiosas. Nesta comunicação
pretendo apresentar as principais características desses grupos e contribuir
para uma análise sociológica desses movimentos. Desta forma,
pretendemos lançar luzes para a compreensão do atual cenário religioso
moderno a partir de grupos que, embora pequenos em termos numéricos
possuem relevância sociológica em decorrência da natureza de seus
discursos.
Palavras-chave: Modernidade. Secularização. Protestantismo. Sociologia
da religião.

2. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil: História, formação de
identidade e uso da mídia
Elvio Nei Figur
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
elviofigur@gmail.com
Resumo: O Protestantismo no Brasil, em geral, é categorizado em três
vertentes principais; o protestantismo de imigração, o protestantismo de
missão e o movimento pentecostal. O protestantismo popularmente tido
como histórico engloba principalmente as duas primeiras vertentes. A
primeira, de imigração caracterizou-se, inicialmente, como uma forma de
religião étnica, composta principalmente de imigrantes europeus. A
segunda, de missão, chegou ao Brasil como parte do projeto expansionista
das nações norte-atlânticas, especialmente dos Estados Unidos. O
luteranismo no Brasil encaixa-se, grosso modo, na primeira vertente
incluindo-se aí as duas principais igrejas luteranas existentes no Brasil: A
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, e a Igreja
Evangélica Luterana do Brasil – IELB. Esta última, objeto dessa
comunicação, no entanto, possui traços que a aproximam muito do
protestantismo de missão, uma vez que sua formação está intimamente
ligada à missão da norte-americana Lutheran Church Missouri Synod –
LCMS junto aos imigrantes alemães no Brasil a partir de 1900. Tanto o
protestantismo de imigração como o de missão, sofreram para integrar-se
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à vida e à realidade brasileira. São principalmente essas duas modalidades
que rompem, a um custo elevado, com a exclusividade religiosa no Brasil
Imperial. E isso acaba marcando os caminhos das instituições históricas
refletindo-se em suas atuações frente às novas formas de pensar e estar
no mundo, e assim, também na comunicação de sua mensagem de fé
através da mídia. O objetivo dessa Comunicação é mostrar um pouco da
história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, algumas condicionantes
históricas na formação de sua identidade e os reflexos disso na atuação da
igreja na comunicação de sua mensagem de fé.
Palavras-Chave: IELB. Protestantismo. Comunicação. Mídia.

3. Das denominações às práticas: diferenças de conceituações entre os
Evangélicos
Anna Carolina Alves Cruz
Mestranda (UFU - CAPES)
a.alvescruz@gmail.com
Resumo: São várias as classificações empregadas para denominar os
evangélicos, sejam os protestantes históricos, pentecostais ou
neopentecostais. Algumas definições não são consensuais, por exemplo,
para alguns autores “pentecostalismo da cura divina”, “pentecostalismo
autônomo” possuem o mesmo significado que neopentecostal. Em termos
gerais, todos eles fazem parte da religião evangélica. Um movimento em
expansão dentro das igrejas evangélicas nas últimas décadas e pouco
pesquisado no Brasil é o das “igrejas emergentes”. Surgido nos Estados
Unidos no final do século XX, esse movimento rompeu com as igrejas
tradicionais da modernidade e se intitula como preparado para atender às
demandas da sociedade “pós-moderna”. No Brasil, ele está presente desde
2006, quando foi fundada uma “Convenção Brasileira de igrejas
emergentes”. Nesse sentido, a proposta desse trabalho consiste em
analisar esse movimento e os demais que estão surgindo em busca de se
adequarem a uma sociedade moderna ou “pós-moderna”. Mas será que se
moldam a ponto de mudarem seus preceitos doutrinários? Nos
procedimentos metodológicos foi utilizada a pesquisa bibliográfica das
referências sobre a temática. Como se trata de uma pesquisa em
andamento, ainda não há conclusões passiveis de ser expostas neste
resumo.
Palavras-chave: Evangélicos. Modernidade. Denominação.

4. Igrejas "Gays": Protestantismo em marcha pelos Direitos Civis de
LGBTs no Brasil
Luiz Gustavo Silva De Oliveira
Mestrando em Ciências Sociais (PUC-Rio)
gustavocrasnoff@gmail.com
Resumo: As igrejas inclusivas, conhecidas como "igrejas gays", são um
novo fenômeno no cenário religioso protestante nacional. Chegadas no
Brasil no início dos anos 2000, estas comunidades religiosas, de
características ativistas e militantes, propõem uma reinterpretação do
cristianismo, de maneira geral, e do protestantismo, de maneira particular,
além da proposição de uma releitura dos textos sagrados, visando a
inclusão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, não somente
nas fileiras das comunidades religiosas, mas também em suas lideranças.
O objetivo desta proposta de comunicação oral é a análise destas igrejas
em sua militância pelos direitos civis de LGBTs no Brasil, analisando
também as suas leituras teológicas e litúrgicas particulares como forma de
militância política. O método utilizado nesta análise será a comparação das
ações propostas pelos diferentes grupos cristãos inclusivos, além da
comparação destes com os grupos protestantes tradicionais, seus conflitos
político-teológicos no devir histórico e a análise da intolerância religiosa,
de gênero e sexual advindas destes conflitos. A conclusão a que se
pretende chegar é a afirmação destes grupos como uma forma particular
de militância político-religiosa na conjuntura da sociedade civil brasileira,
além da sua localização temporal dentre os movimentos sociais surgidos a
partir dos anos 1960 no Ocidente.
Palavras-chave: Igrejas inclusivas. Teologia gay. Movimentos sociais.
Militância LGBT.

5. Influencia religiosa e sexualidade
Bruna Alves Novaes
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF)
bruna_novaes_sd@hotmail.com
Resumo: Um breve comparativo entre o comportamento sexual e a
orientação sexual reservada aos adolescentes que são membros das igrejas
pentecostais em relação aos jovens membros das religiões afro-brasileiras.
Busco apresentar através de um estudo de campo as mudanças na
sociedade e verificar de que forma a religião acompanha essas mudanças
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complexas entre modernidade, tradição das religiões afro-brasileiras e
religião protestante em relação ao comportamento sexual e/ou orientação
sexual na modernidade (ou pós-modernidade) seja se adaptando seja
recusando novas formas de pensar e estar neste mundo em transformação
dos seguimentos religiosos em questão. Os dados coletados partem de
uma organização eclesiástica especifica assim como o terreiro de
umbanda, considerando a realidade socioeconômica dos adolescentes
adeptos. Esse estudo deve ser conduzido a fim de compreender como os
distintos mecanismos da influência religiosa atuam na vida e
comportamento de adolescentes no Brasil.
Palavras chave: Comportamento sexual. Religião e sexo. Adolescente.

6. Reencarnação e Protestantismo: Um estudo de caso sobre Nehemias
Marien
Diógenes Braga Ramos
Doutorando Em Ciências Da Religião (PUC-SP - CAPES)
diogenes.bragaramos@gmail.com
Resumo: Este artigo se propõe a refletir sobre a possibilidade de diálogo
entre o protestantismo e o espiritismo, observando a questão da
reencarnação, a partir das ideias de Nehemias Marien. Para isso, será
discutido com o espiritismo como o mesmo concebe a questão da
reencarnação, quem é Nehemias Marien e suas principais perspectivas
teológicas neste sentido de diálogo entre o espiritismo e protestantismo.
Posteriormente se observará como o protestantismo (histórico
presbiteriano) entende essa questão da reencarnação e as possibilidades
de aproximação com o espiritismo. Chamo atenção de que me reportarei
ao protestantismo histórico pois, ao pesquisar sobre as questões
teológicas do mesmo percebe-se que não existe diálogo entre o
espiritismo e o protestantismo brasileiro. Como elemento norteador para
nossa discussão tenho a hipótese de que o protestantismo se aproxima da
questão da reencarnação por conta do imaginário dos atores que
participam do seguimento protestante, a partir de Durand, na busca de
saciar as promessas do pós morte dentre outras coisas.
Palavras Chave: Espiritismo. Imaginário. Morte.

7. Marketing e Performance Religiosa: Multimídia e o desafio da
contextualização na Holding Assembleia de Deus Ministério Madureira
através do case de sua subsidiaria ADBrás/SP
Eliézer Cardoso de Oliveira
Mestrando em Ciências da Religião (UPM)
ecotrinta@terra.com.br
Resumo: A proposta do pesquisador na elaboração desta dissertação é
trabalhar as questões que envolvem a problemática da quebra de
paradigmas e inserção da multimídia na maior Igreja Pentecostal do Brasil:
as Assembleias de Deus. Mais especificamente, após analisar a história da
AD, o tema será delimitado na AD Brás – Ministério Madureira, que nos
parece ser vanguardista na contextualização do sagrado, dos costumes e
da música assembleiana tradicional, fazendo uso das diversas mídias a
disposição no mercado religioso brasileiro. No
segundo
momento,
pretende-se trabalhar criticamente, informando as opções de culto e
programação temáticos, analisando a posição do marketing religioso e sua
influência na evangelização. O trabalho pretende se firmar como análise
bibliográfica e pesquisa de campo. O diálogo do pesquisador com os
teóricos, permitirá o embasamento necessário para credibilidade na
pesquisa e formulação da dissertação. Significa dizer que o trabalho vai
buscar as fontes já publicadas nos assuntos que se referem à marketing
religioso, pentecostalismo e contextualização. Espera-se contribuir com o
segmento religioso pentecostal, no sentido de apresentar informações e
análises que norteie o debate em torno da utilização de ferramentas
mercadológicas na evangelização, que mais do que discutir posições
teológicas, é preciso saber fazer e adaptar benchmarking em seus
processos. O resultado esperado aponta para a realidade de que na
propagação das novidades do mercado religioso, marketing, sociologia e
teologia podem caminhar de mãos dadas. A confirmação maior desta
verdade vem de quem criou a marca “cristão” uma das mais implacáveis
marcas religiosas de todos os tempos.
Palavras-chave: Marketing Religioso. Pentecostalismo. Contextualização
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8. Filosofia da história e secularização: notas para um debate
Breno Mendes
Doutorando em História (UFMG - CAPES)
mendes.breno@gmail.com
Resumo: “A filosofia da história se inicia com a fé hebraica e cristã numa
realização e termina com a secularização do seu esquema escatológico”.
Essa é a tese clássica enunciada, em 1949, pelo filósofo alemão Karl Löwith
em sua obra chamada O sentido da história. Ao longo da nossa
apresentação procuraremos expor seus principais argumentos e também
refletir sobre suas contribuições para a história da historiografia. Por fim,
buscaremos apontar suas limitações, a partir, sobretudo, da crítica à noção
de secularização elaborada por Hans Blumenberg e da recepção de suas
ideias entre teóricos da história como Reinhart Koselleck e Odo Marquard.
Palavras-chave: Filosofia da História. Modernidade. Secularização. Teoria
da História. Filosofia Alemã.

9. Neocalvinismo ou dois reinos? Uma avaliação teológica do debate
acerca das relações entre o cristianismo e a cultura
Robson Freitas Miranda Junior
Mestrando em História (UFMG)
rfm.juninho@gmail.com
Gustavo de Castro Patricio de Alencar
Doutorando em sociologia (UFMG)
gcpalencar@gmail.com
Resumo: Desde a publicação da obra “Christ and Culture”, do teólogo
estadunidense Richard Niebuhr, em 1975, os debates e estudos teológicos
sobre as relações entre cristianismo e cultura foram amplamente
marcados pelos modelos analíticos propostos por este autor. Niebuhr
propõe que ao longo da história da igreja cristã ocidental podem ser
identificadas diferentes formas de interação entre as igrejas cristãs e as
culturas nas quais estão inseridas. Dentre estes modelos, um que está em
maior proeminência no protestantismo brasileiro atual é o chamado
“neocalvinismo”, que tem sua origem ligada a um movimento de reforma
teológica ocorrido na Holanda no final do século XIX e início do XX e que
procura construir uma base para transformação cultural através de uma
cosmovisão cristã que atuaria nas diversas esferas que compõem o tecido
social, dando a elas direções distintivamente cristãs. Outro modelo que
tem se destacado sobretudo em círculos teológicos estadunidenses tem

sido chamado de “dois reinos”, que embora incentiva amplamente a
participação do cristão no meio secular sustenta que a igreja local deve se
envolver na transformação cultural. Propomos, portanto, nesta
comunicação avaliar as concepções teológicas e os debates que tem
marcado estes dois movimentos ligados à tradição protestante calvinista
que propõem modelos e caminhos distintos para se pensar as relações
entre o cristianismo e a cultura.
Palavras-chave: Neocalvinismo. Dois reinos. Protestantismo.

10. O “grande conflito” na modernidade: Um breve estudo sobre as
relações de gênero na Igreja Adventista do Sétimo Dia
Paulo Henrique Bellonia da Silveira
Graduando em Antropologia (UFMG)
paulobellonia@gmail.com
Resumo: Gênero e religião são dimensões da realidade social bastante
pesquisada nas ciências sociais. No entanto, as relações estabelecidas
entre elas ainda são relativamente pouco estudadas pelos especialistas da
área. De um lado são raros os antropólogos da religião que levam em
conta a categoria gênero em suas análises. Do outro, são poucos os
estudos sobre gênero e poucas as análises feministas que levam em conta
as dinâmicas religiosas em sua complexidade. Neste projeto pretendo
propor uma pesquisa envolvendo gênero em uma igreja ainda pouco
analisada no campo religioso brasileiro, a saber, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia (IASD). Nas poucas discussões envolvendo gênero e religião o
tema do empoderamento feminino é colocado no centro. A questão é
saber em que medida as agremiações religiosas concedem ou não
empoderamento para as mulheres que delas participam. Neste sentido,
proponho a seguinte pergunta de pesquisa como os papéis de gênero são
construídos socialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). Para
responder a essa questão investigo duas igrejas da RMBH uma situada no
Centro da cidade e outra situada no bairro Santa Mônica (periferia de Belo
Horizonte).
Palavras-chave: Gênero. Antropologia da religião. Adventista do sétimo
dia.
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11. Fundamentos teológicos e bases históricas do Neo-Calvinismo
Isaque Lins Sant’Anna
Mestrando em Ciência da Religião (UPM)
isaquesantanna@hotmail.com
Resumo: O neo-calvinismo, cujas origens estão relacionadas a um
movimento de reforma religiosa na Holanda no final do século XIX e início
do XX, é hoje no Brasil uma importante vertente do protestantismo que
tem promovido discursos sócio-teológicos responsáveis pela construção de
uma nova maneira de entender o cristianismo, o mundo e a sociedade. Por
mais que seus adeptos não sejam numericamente significativos, a teologia
produzida por lideranças vinculadas ao neocalvinismo tem rompido
barreiras denominacionais e moldado uma consciência cristã nova.
Multiplicam-se os grupos que buscam a partir da teologia neo-calvinista
repensar o cristianismo e suas relações com a sociedade moderna-secular.
Falta, no entanto, uma investigação mais detalhada sobre seus
fundamentos teológicos e suas bases históricas. Tentaremos nessa
comunicação propor uma investigação crítica desse movimento. Iremos
nos direcionar a partir de algumas dessas questões: qual é a raiz teológica
do movimento neo-calvinista? Quais são suas principais características?
Quais são suas bases históricas e sua evolução ao longo do
protestantismo? A crítica advinda da ciência da religião deve sempre estar
atenta às diversidades do meio teológico e religioso brasileiro, de forma
que este estudo irá contribuir de forma inédita para um importante agente
religioso: o neo-calvinismo.
Palavras-chave: Modernidade. Secularização. Protestantismo. Sociologia
da religião.

12. O perfil Neopentecostal das comunidades Evangélicas que aderiram a
metodologia da Visão Celular no Modelo Dos Doze: uma adaptação das
práticas religiosas à sociedade secularizada
Lucélia Sá Pereira
Graduanda em Ciências Sociais (UFMA)
luceliashalom@hotmail.com
Washington Luis Passinho Verde Junior
Graduando em Ciências Sociais (UFMA)
wlpvjr@hotmail.com

Resumo: Pretende-se através dessa pesquisa analisar o processo de
racionalização que se desenvolveu dentro do campo religioso, e entender
como o progresso e a consequente modernização têm afetado direta e
indiretamente a igreja protestante, na medida em que, o mundo exterior
estar cada vez mais sendo introduzido no seio das comunidades
evangélicas. Pela impossibilidade de analisar todos os movimentos
religiosos, e sendo que até mesmo o movimento neopentecostal,
apresenta um leque indefinido de posições adotadas pelos grupos que
estão inseridos nessa classificação, este trabalho se voltará para análise
das comunidades evangélicas que aderiram à metodologia da Visão Celular
no Modelo dos Doze, na qual, consideramos um movimento de suma
relevância para o campo das Ciências Sociais, especificamente da
Sociologia da Religião no que diz respeito à atualização das práticas
religiosas dentro da sociedade capitalista secularizada. Desse modo,
buscamos perceber as relações que essas instituições têm estabelecido
com a sociedade moderna, bem como identificar como essas comunidades
relacionam o misticismo dos rituais litúrgicos (práticas tradicionais) em um
contexto altamente secularizado, apresentando assim, uma forte
racionalização e especialização na sua organização administrativa, e no que
diz respeito também à oferta de serviços religiosos.
Palavras-chave: Racionalização. Secularização. Práticas religiosas. Visão
celular.
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GT 13 - PENTECOSTALIDADE E MOVIMENTOS CARISMÁTICOS
EM DIÁLOGO
Osiel Lourenço de Carvalho
Doutorando em Ciência da Religião (UMESP - CAPES)
osiel_carvalho@yahoo.com.br
Thiago Moreira
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
thiago_moreira83@yahoo.com.br
Este Grupo de Trabalho se propõe a estudar a experiência religiosa
pentecostal (carismática) procurando trazer discussões que visem um
estudo compreensivo deste fenômeno religioso enquanto legítimo campo
de pesquisas, notadamente na área da Ciência da Religião, Teologia e áreas
afins. O pentecostalismo enquanto fenômeno dinâmico e multifacetado
não se restringe somente às igrejas nominalmente (ou sabidamente)
pentecostais (bem como neo ou pós-pentecostais), como as Assembleias
de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Mundial do Poder de
Deus e etc. Abrangente, a experiência pentecostal permeia de forma ou
outra, denominações e instituições eclesiásticas que outrora poderiam ser
avessas ao pentecostalismo. Neste sentido, a experiência pentecostal
passou a deixar sua marca em igrejas protestantes tradicionais (ditas
históricas) formando, por exemplo, Igreja Luterana Renovada, Igreja
Metodista Wesleyana, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada e a
Igreja Batista Renovada (também chamada de Batista Nacional).
Outrossim, é de se consignar que inclusive o catolicismo romano foi
alcançado pelo pentecostalismo através da Renovação Carismática
Católica. Portanto, a experiência religiosa pentecostal tem se mostrado um
multiforme meio para construção de sentido para seus fiéis adeptos.
Assim, este grupo de trabalho pretende reunir pesquisas que estudem a
pentecostalidade nas suas variadas formas e sua inserção no campo
religioso brasileiro.

1. A dimensão sectária das Assembleias de Deus no Brasil: Um debate a
partir da irrupção pentecostal na política
Élio Roberto P. S. Filho
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF)
eliosemaga@hotmail.com
Resumo: O debate em torno da participação política das Assembleias de
Deus tem como ponto de partida o período da constituinte com o que
ficou reconhecido como a irrupção pentecostal na política. Trata-se de um
período que inaugura um novo modus operandi da relação entre as
instituições religiosas e o espaço público, ampliando o jogo político a novos
agentes até então alheios e marginais ao processo eleitoral e
representativo. Um estudo clássico e importante sobre esse período é a
renomada Tese de Doutorado do sociólogo Paul C. Freston, que analisou as
facetas da participação dos protestantes e pentecostais na política
brasileira até o início da década de 90. Nesta tese, o autor salienta uma
relação de causa e efeito em que a irrupção política das AD's seria
resultante da sua condição sectária. Tal ligação traduz um paradigma sobre
o estudo do pentecostalismo no Brasil que teve início com Beatriz Muniz
de Souza em seu clássico estudo sobre os pentecostais em São Paulo,
sendo os mesmos classificados a partir do gradiente seita-igreja, sendo que
esta terminologia já havia utilizada anteriormente de forma menos
sistematizada por Emílio Willems, Roger Bastide e Maria Isaura Pereira de
Queiroz. Esta comunicação tem por objetivo expor um debate em torno da
dimensão sectária da AD, tendo como mote central uma discussão com o
problema proposto por Paul Freston, relativizando seu argumento
principal e propondo alternativas interpretativas. A intenção é
problematizar essa relação de causa e efeito, mostrando as inconsistências
do transplante conceitual realizado pelo autor sem suas advertências
possíveis.
Palavras-chave: Pentecostalismo. Política. Seita.

2. “A salvação vem dos pentecostais”: uma análise compreensiva da
cosmovisão pentecostal
Ismael de Vasconcelos Ferreira
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
ismaelvasconcelos@yahoo.com.br
Resumo: “Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.” (Mateus 4.22). Este
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versículo bíblico, que de acordo com a tradição cristã foi dito por Jesus
Cristo em referência à sua messianidade, tem muito a explicar acerca das
interpelações pentecostais na sociedade contemporânea. Naquela ocasião,
Jesus falava à “mulher samaritana” acerca da verdadeira adoração, ou seja,
daquilo pelo qual ela realmente deveria amar profundamente. No contexto
atual, os pentecostais tomam para si a responsabilidade judaica e buscam
mostrar ao mundo que aquela salvação é proveniente de si mesmos, haja
vista se considerarem os embaixadores de Deus na terra. A partir desta
comparação, esta comunicação objetiva discutir acerca dos modos de
produção de sentido dos pentecostais,responsáveis pela elaboração de
uma visão de mundo interpeladora das práticas do homem secular,
demonstrando que ainda persiste uma visão encantada deste mundo. Para
tanto, serão apresentados alguns resultados preliminares de entrevistas
realizadas com pentecostais da cidade de Juiz de Fora-MG, constantes de
uma pesquisa de campo que vem sendo realizada por ocasião da
elaboração de minha tese doutoral.
Palavras-chave: Cosmovisão. Pentecostalismo. Salvação.

3. Metanoia Pentecostal: a educação superior na Assembleia de Deus no
Brasil
Marcelo Lopes
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - Bolsista Monitoria PPCIR)
montanhista-ms@hotmail.com
Resumo: A presente comunicação intenta lançar luz sobre o fenômeno
hodierno da recente educação superior na Igreja Evangélica Assembleia de
Deus no Brasil. Nesse objetivo, nos propomos a fitá-lo com um olhar
compreensivo cujo lócus metodológico é o da Ciência da Religião. Isso
posto, pode-se dizer que não é novidade alguma afirmar que o
pentecostalismo é uma forma de religiosidade cristã dotada de profundo
apelo emocional, isto é, a experiência extática tem fulcral importância em
sua vivência religiosa. Por outro lado, devido, em parte, ao seu processo de
formação no campo religioso estadunidense no último quartil do século
XIX, o pentecostalismo como um todo teve uma forte mentalidade antiintelectual, incluindo aqui a Assembleia de Deus brasileira, razão pela qual
somente agora voltam-se para a educação superior como algo a ser
valorizado. Todavia, desde as duas últimas décadas essa mentalidade antiintelectual vem sofrendo uma inversão. É o que chamamos, na teologia, de
metanoia (μετάνοια). Grosso modo, este termo significa uma mudança de

mentalidade; e, de fato, é o que vem ocorrendo nessa denominação
particularmente em relação à educação superior. Percebemos que de uma
rejeição, passa-se a uma valorização. Inclusive, há uma faculdade desta
denominação que tem projeto de tornar-se a primeira Universidade
Pentecostal brasileira. Referimo-nos aqui à Faculdade Evangélica de
Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da Convenção Geral das Assembleias
de Deus no Brasil – FAECAD. Pensamos, portanto, que o objeto ora em tela
é bastante profícuo para procedermos à investigação científica e alçarmos,
uma vez mais, essa temática deveras pertinente ao campo de estudos da
religião.
Palavras-chave: Pentecostalismo. Assembleia de Deus. Metanóia.
Educação Superior.

4. O protestantismo histórico e o neopentecostalismo no caldo cultural
pós-moderno
Carlos Henrique Pereira de Souza
Doutorando em Ciências Sociais (UERJ - CAPES)
chenrique27@gmail.com
Resumo: O objetivo deste trabalho é repensar o campo evangélico atual
tendo como eixo temático a questão da identidade evangélica no contexto
da pós-modernidade. A ideia é dialogar com alguns autores do pósmodernismo, como Fredric Jamenson e alguns teóricos do póscolonialismo, tendo como referencial base a questão do descentramento e
dos fluxos identitários no pós-modernismo. A questão proposta é repensar
a rigidez das identidades do campo evangélico elaboradas pela sociologia
do protestantismo até os anos 1980, em particular, as classificações sobre
o neopentecostalismo dentro do gradiente seita-igreja pelos estudos de
religião, assim como em publicações dos organismos de pesquisa
ecumênicos. Este processo acabaria agregando ao pentecostalismo e seu
crescimento a categoria acusatória de pentecostalização como
degeneração e perda da identidade histórica das igrejas de missão. Para
isso a reflexão também será pautada em trabalhos etnográficos e em um
estudo de caso sobre a carismatização das igrejas históricas que teve como
campo a Catedral Metodista do Rio de Janeiro. A ideia é pensar que
atualmente, a partir do caso da carismatização das igrejas históricas, temos
não a perda da identidade ou “destradicionalização” do protestantismo
histórico, mas a presença de uma pan-identidade evangélica que ocorre a
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partir de um ecumenismo de base inserido no contexo de liquidez
identitária atual.
Palavras-chave: Protestantismo. Pós-modernidade. Identidade.
Carismatização.

5. “Ortodoxia e Renovação Espiritual” nas Igrejas Batistas – Tensões e
rupturas
Thiago Moreira
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
thiago_moreira83@yahoo.com.br
Resumo: Foi especialmente durante as décadas de 1950 e 1960 que a
experiência pentecostal adentrou as portas do protestantismo tradicional,
histórico, no Brasil como uma possibilidade de se (re)apropriar de uma
espiritualidade originária do cristianismo primitivo e dar à experiência
religiosa protestante um novo fôlego. A entrada pentecostal, carismática,
no protestantismo não se deu uniformemente, as tensões provocaram
desgastes institucionais que, em alguns casos, culminaram em cisões e
posterior formação de novas denominações eclesiásticas. Esta
comunicação tem a intenção de trazer alguns aspectos que possam
contribuir para a compreensão do movimento carismático nas igrejas
batistas brasileiras. Outrossim, não só contribuições para a compreensão
daquele momento histórico propriamente dito, mas de suas possíveis e
prováveis influências nas igrejas que dele derivaram ou por ele se
deixaram influenciar nos anos que se seguiram. É o caso da Igreja Batista
da Lagoinha, Belo Horizonte-MG, uma igreja que foi fundada na irrupção
deste movimento carismático onde as manifestações dos dons espirituais
oriundos do batismo com o Espírito Santo eram noticiadas e pregadas.
Palavras-chave: Movimento carismático. Batismo com o Espírito Santo.
Igrejas Batistas. Rupturas.

6. Proto-pentecostalismos no Brasil: uma análise a partir nos movimentos
messiânicos
Osiel Lourenço de Carvalho
Doutorando em Ciências da Religião (UMESP - CAPES)
osiel_carvalho@yahoo.com.br
Resumo: O Brasil foi construído sobretudo a partir da catolicidade.
Entretanto, no século XIX começou a ganhar forma um tipo de catolicismo

popular. No final do século XIX, Antônio Conselheiro, líder do movimento
sócio-religioso de Canudos almejava a construção de uma comunidade
onde todos seriam iguais; uma “Nova Canaã”, a “Terra Prometida”. Com
um bastão na mão, peregrinava de arraial a arraial pelo interior da Bahia
com um tipo de pregação que enfatizava a salvação pelas obras.
Independente que era do Estado e da Igreja, era opositor da ordem social
baseada na exploração dos camponeses e nos grandes latifúndios.
Igualitarismo e solidariedade humana eram uma das temáticas principais
de sua pregação. Para ele, era necessário um retorno ao cristianismo
primitivo, de modo que citava em suas prédicas os Evangelhos e textos de
a Cidade de Deus de Santo Agostinho. No início do século XX surgiu outro
movimento sócio-religioso com características semelhantes ao de Canudos
– O movimento do Contestado. Ali, os sertanejos, liderados por monges
anunciavam a chegada da Nova Jerusalém. Outras características em
comum desses dois movimentos foram a ênfase em experiências de êxtase
como visões, profecias e línguas estranhas. O objetivo dessa comunicação
é fazer uma apresentação desses dois movimentos sócio-religiosos e
discutir a possibilidade de pensá-los a partir de categorias tanto da
catolicidade como da pentecostalicidade.
Palavras-chave: Pentecostalismos. Messianismo. Religiosidade popular.
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GT 15 - LIBERDADE RELIGIOSA:
RELAÇÕES ENTRE DIREITO E RELIGIÃO
Naiana Zaiden Rezende Souza
Mestranda em Ciências Sociais (UFU)
naianazaiden@gmail.com
A ordem constitucional positiva revela-se como um reconhecimento
jurídico de valores sociais consagrados pela sociedade. Nesse sentido, os
direitos fundamentais são de suma importância por serem inerentes à
própria natureza humana, devendo ser respeitados e protegidos pelo
Direito e pelo povo. A Constituição Federal, em vários dispositivos (artigos
5º, 19, 143, 150, 210, 213 e 226), consagrada o direito fundamental da
liberdade religiosa. Esse direito desdobra-se em dois outros: liberdade da
consciência e liberdade de religião. O primeiro traduz-se na autonomia
moral-prática do indivíduo, a faculdade de autodeterminar-se no que
tange aos padrões éticos e existenciais, seja da própria conduta ou da
alheia. O segundo é o direito de ter ou deixar de ter religião e desdobra-se
em várias concretizações (Liberdade de crença, as liberdades de expressão
e informação em matéria religiosa e a liberdade de culto). Apesar de todos
esses direitos e garantias previstos, hodiernamente presenciamos crimes
que agridem a liberdade de muitos cultos religiosos. Nesse sentido, o
presente GT receberá trabalhos que tratem sobre a relação entre Direito e
Religião abordando assuntos como: a compreensão do pluralismo religioso
em nosso ordenamento jurídico vigente, a laicidade, a imunidade tributária
das igrejas, a tolerância religiosa em repartições públicas, a interferência
das igrejas em decisões judiciais ou legislativas, entre outros.

1. A participação do amicus curiae frente ao estado laico
Paulo Ferreira Cavalcante
Bacharelando em Ciências das Religiões (UFPB - Bolsista CCS UFPB)
paulocavalcantecrufpb@gmail.com
Resumo: Verificando o aumento expressivo da intervenção do instituto
amicus curiae nas demandas do nosso país, principalmente no Supremo
Tribunal Federal, constatamos os deferimentos e indeferimentos em
relação a participação de representações de entidades religiosas nas
causas. Instituto esse defendido por alguns, como sendo instrumento da

abertura democrática do Direito, impulsionando a sociedade livre de
intérpretes e corroborando para a efetivação dos ideais de Häberle e
Haberman. Em seu princípio no Direito Romano, norteando-se sob a égide
da neutralidade, o amigo da corte intervinha na causa para prestar apenas
informações ao magistrado, visando a melhor resolução da sentença.
Modernizando-se na Inglaterra Medieval, tomou corpo nos EUA,
difundindo-se para o resto do mundo, a partir desse ponto defendendo
uma das partes da causa, tornando-se parcial. Apoiamo-nos em Medina
para defendermos esse ponto de vista. O Brasil o adotou do direito
estrangeiro, e sobre a intervenção de terceiros nos processos jurídicos,
está previsto no projeto do novo Código Processual Civil. Tomando por
base a defesa do estado laico, discutimos no presente trabalho a
participação ou não das entidades religiosas como amicus curiaenas
demandas jurídicas, desde que a religião em teoria não deve influenciar
nos direcionamentos dos processos judiciais e políticos do nosso país,
conforme Moreira e Canotilho. Defendemos que a participação destas
entidades se realize, pautando-se em argumentações não religiosas, isto é,
laicas. Assim sendo, as informações serão aceitas sob o princípio do
contraditório não se contrapondo ao art. 19, inc. I, da CF/88.
Palavras-chave: Direito. Intervenção de terceiros. Laicidade. Liberdade.
Religião.

2. Escola-residência diante do desafio do direito à liberdade religiosa
Antônio Henrique de Castilho Gomes
Doutorado em Literatura (PUC-Rio – SESC)
acastilho@escolasesc.com.br
Mateus Geraldo Xavier
Doutorado em Teologia (PUC-Rio – SESC)
mxavier@escolasesc.com.br
Resumo: Como equacionar o direito à liberdade religiosa no âmbito de
uma escola-residência? Talvez este não seja um problema no passado
recente da história da educação brasileira, mas o é no momento presente,
na medida em que começam a surgir experiências inovadoras de ensino
médio. Quando se trata de uma escola residência confessional seu Projeto
Pedagógico é elaborado à luz dos princípios dessa tradição religiosa. Em se
tratando de escolas do exército, marinha e da aeronáutica seus estudantes
têm assegurado esse direito mediante os serviços de capelania. Porém, em
se tratando de uma escola-residência laica, que acolhe estudantes
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menores de idade das vinte e sete (27) unidades da federação num mesmo
condomínio onde reside também a maioria de seus professores, quais são
os limites e possibilidades que se apresentam no exercício do direito à
liberdade religiosa? Até então, essa era uma tarefa da família. De agora em
diante, que se responsabiliza por essa dimensão? Caberá aos professores o
papel de mediadores religiosos? Caberá à escola criar um espaço
ecumênico onde todos possam celebrar sua experiência de fé? Se sim,
como incluir aqueles que carecem de outra modalidade espacial? Tratamos
de uma escola-residência sui generis criada pela Confederação Nacional do
Comércio - SESC no ano de 2008. Esta situa-se na Cidade do Rio de Janeiro.
A Escola SESC de Ensino Médio, formada por 500 estudantes de ambos os
sexos, e aproximadamente 60 professores com suas respectivas famílias
não contempla explicitamente em seu Projeto Pedagógico a dimensão
religiosa, em função de uma decisão deliberada de assegurar o
distanciamento dos antigos internatos. Por isso, nesta escola não há um
serviço de capelania; não é permitido aos estudantes expressarem
comunitariamente sua fé sob o risco de ferir a identidade laica da escola. O
propósito dessa comunicação será o de partilhar a experiência que vem
sendo construída pelo protagonismo dos estudantes em diálogo com os
gestores da instituição. Como se trata de uma experiência escolar recente,
com projetos de replicação futura urge a compreensão e discussão da
efetivação do direito à liberdade religiosa.
Palavras chave: Diversidade. Tolerância. Sagrado

3. Intolerância religiosa no brasil: Informações, estudos de casos,
números na tentativa de entender e intervir nos processos de
preconceitos
Carlos Alberto Ivanir do Santos
Mestrando em História Comparada (UFRJ)
ivanirdosantosceap@gmail.com
Mariana Gino
Especialista em Ciência da Religião (UFJF)
mariana.gino@hotmail.com
Resumo: No presente trabalho propor-se entender e compreender a
intolerância religiosa no Brasil como um processo que constitui um desafio
contínuo a garantia do direito de ser e a dignidade das pessoas humanas.
De imediato, a pergunta que se coloca é: quantos são os que sofrem ou
sofreram atos intolerantes por parte de alguém? O quantitativo obtido,

através de mensuração de características importantes e relevantes,
contribuirá para o estabelecimento de parâmetros necessários à
elaboração de políticas públicas. Mas existem outras, muito mais
profundas, que são a invisibilização de pessoas, o desrespeito a sua cultura
e também a perda da autoestima e pertencimento. Tanto uma forma como
a outra encontram hoje uma dificuldade muito grande em estabelecer
conceitos, entender as diferentes de linguagens associadas ao tema, sendo
esta uma realidade multivariada e diversificada. Destarte, a intenção de
reunir um conjunto de fontes de informação necessárias que permitam a
aproximação, ainda que através de indicadores parciais, entre uma série de
iniciativas da academia, dos órgãos governamentais, sociedade civil e
instituições e organizações não governamentais, que ao longo das últimas
décadas desenvolvem esforços humanos, materiais e financeiros com este
objetivo. Com este propósito procede-se um primeiro levantamento, com
o objetivo de analisar fontes disponíveis sobre o tema, buscando-se a
compatibilização das diferentes bases. Foram utilizados documentos
encaminhados à CCIR com casos identificados de intolerância religiosa,
bem como informações disponíveis em redes de informação de acesso.
Palavras chave: Intolerância religiosa. Preconceito social. Preconceito
racial.

4. Islã e tolerância confessional
Alair Geraldo de Oliveira
Licenciatura em História (UFOP)
alair168@yahoo.com.br
Resumo: O islã tem sido entendido por eminentes especialistas como
sendo uma forma jurídica revelada. Ele teria todos os elementos que a
ideia ocidental de religião contempla, como por exemplo, o princípio da fé.
Um dos argumentos mais fortes nesta visão do islã, é o de que ele é uma
ortopraxia, ou seja, um sistema de conduta, com prescrições e normas que
se dirigem ao foro mundano. A palavra em árabe corânico para religião é
Din que possui o significado de lei. Neste sentido buscamos argumentar
em torno das disposições do islã sobre o problema da diversidade de
crenças. A existência da tolerância religiosa no islã é um tema clássico
entre seus estudiosos. Nesta pesquisa buscamos demonstrar que o
fundamento para a tolerância confessional islâmica, se fundam na
revelação corânica. Com isso busca-se inserir o sistema legal islâmico na
problemática da liberdade de religião na contemporaneidade, ressaltando
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seus limites e especificidades. Ressaltando que ao contrário do que se
atribui ao monoteísmo, no islã, a diferença de crença não se coloca como
um problema a ser extinto pela conversão forçada. O tão temido código
legal islâmico, a Shariah, é onde se pode encontrar a abertura para a
coexistência confessional no islã. Outro ponto polêmico é a chamada
Declaração de Direitos do homem no islã, que segundo críticos possui
artigos que cerceiam a liberdade de crença. Mas em princípio podemos
afirmar que as sociedades e os Estados muçulmanos dificilmente
admitiriam o modelo de liberdade de religião nos moldes ocidentais.
Palavras chave: Islã. Direito. Liberdade. Pluralidade. Tolerância.

5. Reflexões sobre o conceito de liberdade no Islam
Isabel Muñoz –Forero
Mestranda em Psicologia e processos interculturais (USP - CAPES)
isabelmf@usp.br
Resumo: A liberdade é uma palavra tão complexa como fundamental e faz
parte de discursos, reflexões, analises sociais, filosóficos e políticos. Neles
se configura este conceito como um dos direitos imanentes ao ser
humano. A análise do conceito de liberdade em um contexto específico
como acontece no caso do Islam, traz muitas perguntas e questões para
todos aqueles que não pertencem a esse terreno simbólico. Neste sentido
é valido se perguntar, como é concebida a liberdade para o Islam? O
objetivo deste trabalho é apresentar uma parte de um estudo
hermenêutico interdisciplinar construído a partir da filosofia de Hans
George Gadamer, tomando em consideração o Alcorão como fonte
principal de interpretação e alguns dos Hadices considerados fortes dentro
da tradição islâmica sunita, para analisar dois discursos sobre a liberdade:
o hegemônico proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos
da ONU (DDHH 1948), e a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos de
1990 (DDHI) em resposta a este. Após a analise hermenêutica dos textos
achou-se que a ideia de liberdade para o muçulmano parece estar
configurada de maneira diferente à noção que dela se tem em contextos
não islâmicos, e está construída desde elementos próprios da tradição e da
religião. Por tanto o desconhecimento da cultura, tradições e maneiras de
interpretar o conceito de liberdade no mundo islâmico, tem acarretado
inúmeros preconceitos originando por sua vez apontamentos,

discriminação e agressões, na tentativa de impor a ideia própria de
liberdade sobre a do outro.
Palavras-Chave: Islam. Liberdade. Direitos Humanos. Hermenêutica.
Interdisciplinaridade.

6. Conversão religiosa na prisão: paradoxos
Ana Idalina Carvalho Nunes
Mestranda em Ciências Sociais (UFJF)
idalinadecarvalho@gmail.com
Resumo: O presente estudo é parte da pesquisa de mestrado intitulada
“Religião no cárcere: caminhos e possibilidades”, que está sendo
desenvolvida dentro do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da
UFJF. Utilizando como base teórica a sociologia da religião, mais
especificamente os estudos que abordam as prisões, a pesquisa parte da
abordagem da situação brasileira para, posteriormente, apresentar os
dados obtidos através da etnografia realizada, para atender ao objetivo
geral da pesquisa, que é responder à seguinte questão: qual é, na visão
dos acautelados, o efeito da ação religiosa sobre os indivíduos que se
encontram encarcerados no presídio de Cataguases? A resposta, embora
apresente um caráter provisório, torna possível a comparação entre os
objetivos dos grupos atuantes e os resultados alcançados. Fazem parte da
primeira etapa da pesquisa (2012 a 2013) quarenta alunos do Núcleo
Escolar Sebastião Geraldo Lucindo, do presídio da cidade de Cataguases
(MG) e, da segunda etapa (em fase de elaboração), participam seis expresidiários que vêm sendo acompanhados e entrevistados
periodicamente, desde 2014.
Palavras-chave: Religião. Criminalidade. Prisão. Encarceramento.

7. Religião e espaço público europeu: a capelania prisional na França
Antônio Carlos da Rosa Silva Junior
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF)
acarlos_juridico@yahoo.com.br
Resumo: As relações estabelecidas entre os Estados e as religiões –
laicidade e secularização são termos difundidos academicamente, mas
sobre os quais não há consenso dos especialistas – estão muito longe de
alguma uniformidade ao redor do mundo. Há inclusive classificações
entabuladas por autores que tentam, em certa medida, alocar essas
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configurações em compartimentos mais ou menos estanques, estratégias
não isentas de críticas. Dessa feita, a partir de um apanhado acerca do
espaço público europeu, visualizaremos como a noção de laicidade
encontra guarida na prática francesa, especificamente no que tange à
assistência religiosa aos encarcerados. Ver-se-á, por exemplo, que embora
muitos tenham a França como modelo ímpar de laicidade devido à famosa
Lei de 1905, no qual rechaçar-se-iam as manifestações religiosas do
ambiente público, há ali um relevante financiamento estatal dessas
manifestações. Tudo isso ganha destaque na questão prisional, já que se
fomenta a difusão da moralidade religiosa entre os detentos, inclusive
através da remuneração de capelães das mais diversas confissões. Essas
são algumas das razões pelas quais o aprofundamento dos estudos sobre a
realidade francesa mostra-se imperioso para a compreensão do ambiente
prisional.
Palavras-chave: Laicidade. Prisões. França.

GT 16 - FILOSOFIA, MÍSTICA E RELIGIÃO
José Rodrigo Gomes de Sousa
Mestrando em Ciências das Religiões (UFPB)
gomez20souza@gmail.com
José Rogério Gomes de Sousa
Graduado em Filosofia
Mestrando em Ciências das Religiões (UFPB)
De um modo geral, a Filosofia buscar dar respostas aos questionamentos
que o homem faz a si mesmo. Dentre as problemáticas abordadas
propriamente na Filosofia está o homem, a partir de que ele se questiona a
respeito de sua existência: Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou?
Assim, é perceptível a centralidade do homem dentro da Filosofia. A
Mística, de certa maneira, pode ser entendida como uma atitude que o
homem tem diante de sua procura por resposta acerca de si, neste caso, a
Mística seria uma experiência transracional que leva o indivíduo ao mais
alto nível de conhecimento. A experiência mística consiste assim numa
tentativa que o homem vê na mesma de transpassar a sua condição, uma
forma pela qual se chega a uma experiência com o divino sem a
necessidade da intermediação. A Religião por outro lado seria
necessariamente o mediador entre o homem e a divindade, ela teria essa
função de ligar o homem a algo transcendente. Essa definição é constante
nas religiões de origem judaico-cristã. Porém em termos gerais a Religião
pode também ser compreendida como uma mediadora que liga o homem
à natureza e com os seres vivos. Portanto, o presente Grupo de Trabalho
abre espaço para o diálogo a pesquisas que contribuam com a
problemática entre Filosofia, Mística e Religião. As pesquisas podem versar
sobre os filósofos e sua relação com a mística e a religião, como também
sobre os místicos e seu caráter transracional e a religião.
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1. A compreensão Heideggeriana acerca da questão do sagrado
Maria Aparecida Rafael Pereira
Doutoranda (UFJF - CAPES)
cidinharafaela@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho busca analisar o conceito de sagrado no
pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger. O conceito de sagrado
em Heidegger será abordado por meio do diálogo que este filósofo
estabelece com a poesia de Hölderlin. Segundo Heidegger, o pensamento
que nomeia o sagrado é o pensamento poético. O poeta é aquele que
nomeia o sagrado ao assumir a difícil tarefa de habitar o mundo numa
época em que o próprio sagrado se ocultou do mundo. Essa época é
caracterizada como a época da plena realização da metafísica e evidenciase a partir do anúncio da morte de Deus por Nietzsche. A “morte de Deus”,
do Deus da tradição metafísica, não leva Heidegger a calar sobre a questão
de deus, mas possibilita retomar a questão de deus e do sagrado num
horizonte posterior à metafísica onto-teo-lógica. Esse deus não é de forma
alguma o deus dos filósofos, mas sim o deus dos poetas. Em Heidegger a
questão de deus e do sagrado está intimamente ligada com a questão
acerca do ser. O sagrado é a outra dimensão do ser. O ser não é um
predicado possível de deus, mas é o horizonte a partir do qual algo como
deus e o sagrado podem se manifestar.
Palavras-chave: Sagrado. Deus. Metafísica.

2. A crítica Nietzschiana ao ascetismo Budista
Aline Grünewald
Bacharela em Ciência da Religião (UFJF)
alinegrunewald@hotmail.com
Resumo: A concepção Nietzschiana do que verdadeiramente é a vida e a
fisiologia humana – em síntese, as contradições inerentes à existência,
traduzidas nos epítomes dos deuses gregos Apolo e Dionísio - pressupõe
uma postura afirmativa perante os fatos da vida, uma aceitação de sua
realidade objetiva, ao que o filósofo denomina Amor Fati. É nesse sentido,
que o caminho da renúncia proposto pelo ascetismo segue a corrente
contrária à proposta de Nietzsche, uma vez que, segundo o mesmo, o
asceta trata a vida “como um erro que se refuta”. Percebemos, portanto,
dois movimentos contrários frente à constatação da fugacidade e
inexatidão da vida: o de afirmação, tomado pelo filósofo; e o de negação
tomado pela via ascética presente na filosofia budista. Nietzsche

considerava que essa ideologia ascética, além de problemática, não
poderia ter outro encaminhamento a não ser o niilismo. É tendo como foco
essa dialética vivencial que o presente trabalho tem o intuito de expor a
crítica do filósofo alemão Friedrich Nietzsche ao ideal ascético da tradição
budista.
Palavras-chave: Filosofia budista. Ideal ascético. Niilismo. Crítica
nietzschiana.

3. Albert Camus – sobre crer em um mundo sem Deus
Rafael de Castro Lins
Mestrando em Ciência da Religião (UFJF)
rafaelcastro.teologia@gmail.com
Resumo: O trabalho proposto faz passagem pela filosofia camusiana. Ele
repousa por um pouco na atualidade do pensamento de Albert Camus,
para enfim acentuar uma filosofia moderna de cristianismo medular,
substancialmente moral, entranhada nas reflexões deste filósofo. O que
pode elucidar o tono da tradição cristã na modernidade, ou seja, seu
potencial de sobrevivência por vias de uma metamorfose, cujo caminho
perfaz desde desligar-se das instituições desacreditadas até assumir um
caráter existencialista adequado a modernidade. Nietzsche certa vez
indagou: saberemos viver uma vez que Deus morreu? Camus, de certa
forma, responde a questão nietzschiana ao propor um viver, sobretudo,
moral para um mundo sem Deus. Sua intuição salta, incontidamente, para
os dias atuais. Dias estes de pós-Deus, pós-guerra, pós-socialismo, pósracionalismo, enfim, pós-modernidade. Foi possível também percorrer,
brevemente, algumas obras referenciais de Camus na tentativa de
encontrar relações entre seus romances e sua filosofia. Camus encarna as
questões latentes da filosofia no mundo infindo da literatura romanesca, o
que dá vida ao conceito, e o torna particularmente inconteste ao
representá-lo naquilo que há de mais próximo à realidade, a saber, a
literatura. Essa primeira e resumida passagem visa tão somente dispor ao
leitor, iniciante na obra de Camus, um panorama geral do seu pensamento,
seu lugar histórico e sua constituição cristã. Em um segundo momento, o
desejo é de elucidar o conceito camusiano de Absurdo – tendo como base
seu ensaio sobre o tema, o Mito Sísifo.
Palavras-chave: Albert Camus. Moral Cristã. Modernidade. Absurdo. Mito
de Sísifo.
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4. A meditação do sentido histórico no niilismo como condição para a
airmação/apropriação da divindade do instante eterno
Leonardo Mees
Doutor em Filosofia (UFRJ)
leonardo.mees@gmail.com
Resumo: Numa anotação póstuma de 1887, Nietzsche descreve esta falta
de sentido, decorrente da confiança nas categorias da razão, como o
advento histórico do niilismo, como uma torrente inquieta, violenta e
precipitada, um movimento tenso e torturante, que, a todo custo, desde
há muito, quer chegar a um fim, quer logo alcançar o ponto catastrófico de
uma derradeira ruína. Esta torrente niilista, no entanto, nunca alcança o
seu fim e continuamente cria novos impulsos para seguir sua marcha
inquieta porque, segundo Nietzsche, tem receio de pôr-se à margem de
seu fluxo desenfreado, tem medo de pôr-se à parte de seu curso histórico
e sentir o sentido. Porque ela tem medo de ficar junto do sentido de sua
destinação, de meditar [besinnen] sobre tudo que sente e de tudo que
deixou de sentir em sua origem e em suas reivindicações atuais de sentido.
A partir deste contexto de meditação histórica sobre o sentido do niilismo
e de “superação da metafísica”, nossa comunicação enfatizará a
possibilidade de encontrar uma nova divindade na própria afirmação
nietzschiana do eterno retorno: “Você é um deus e jamais ouvi coisa tão
divina!” (Gaia Ciência, § 341). Para nos aproximarmos, no deserto do
niilismo, desta “nova divindade”, que afirma, sem ressentimentos e
desprezo, o sentido da terra, nossa comunicação deverá antes elucidar
brevemente a pretensão nietzschiana de uma “interpretação do
acontecimento de mundo” como “vontade de poder” e “eterno retorno”.
Deste empenho histórico de meditação (Besinnung) e de interpretação do
acontecimento de mundo surge a frágil divindade do instante...
Palavras-chave: Niilismo. Metafísica. Divindade. Meditação. Apropriação.

5. A metafísica de Schopenhauer e o Samsara Budista
Rodrigo Yuri Gomes Teixeira
Graduando em História (UFOP)
rodrigoyurigt@gmail.com
Resumo: Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) pode ser lembrado como um
dos primeiros filósofos ocidentais a se interessar por religiões orientais. O
próprio Schopenhauer percebia com entusiasmo e assombro a semelhança

que encontrava entre seu próprio sistema filosófico e as doutrinas
hinduístas e budistas com as quais entrava em contato. Toda sua filosofia
desenvolve-se como desdobramento da distinção entre o mundo
fenomênico da representação, desprovido de substancialidade, e o mundo
como Vontade, única essência verdadeira que subsiste em qualquer
fenômeno, manifestando-se através dele. Schopenhauer acreditou ter
encontrado no conceito de samsara, que possui variações em diversas
religiões e filosofias indianas, um paralelo ao seu mundo como
representação. No samsara Schopenhauer encontrou aquela mesma
insubstancialidade do mundo aparente, aquele mesmo esforço incessante
de todos os seres, o mesmo ciclo de desejo e frustração que se manifesta
no mundo como representação. A ilusão que separa samsara e nirvana lhe
pareceu a mesma ilusão que separa a experiência do mundo fenomênico –
experiência está sempre a serviço da Vontade – da redenção encontrada
na supressão da Vontade. Essa comunicação pretende explorar os acertos
e os limites dessa aproximação entre a metafísica de Schopenhauer e o
conceito de samsara. Serão considerados, em perspectiva comparativa,
alguns aspectos do mundo como representação e do samsara: a natureza
temporal da experiência, o sofrimento, a ignorância etc. Veremos também
a avaliação feita por Schopenhauer do valor das religiões enquanto
caminhos que conduzem à negação da Vontade, que em sua filosofia
corresponde à redenção. Veremos, especialmente, o lugar ocupado pelo
budismo nessa avaliação.
Palavras-chave: Schopenhauer. Budismo. Samsara.

6. A Mística da relação em Martín Buber
José Rogério Gomes de Sousa
Graduado em Filosofia (UFPB)
rogerio.sousa90@gmai.com
Resumo: A presente proposta de trabalho tem o intuito de abordar a
mítica como relação na concepção de Martín Buber. O homem não é uma
cisão entre o mundo existente e o logos, mas compreende em uma relação
entre ambos. Buber compreende que a existência do homem está pautada
na relação que ele tem com o mundo e com Deus e, portanto, é na relação
que o homem entra em contado com o outro, ou seja, com Deus. Assim, a
relação é um momento de diálogo com o outro, isto é, como o Tu.
Portanto, o Eu e Tu expressa uma forma existencial de relação que está
inerente no dizer, quer dizer, é na palavra que o homem pode expressar a
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sua existência, pois, no falar o homem afirma a sua existência em si
mesmo. E ao proferir a palavra ao Tu o homem não empreende em uma
busca para entender o Tu, mas o Tu permanece como aquilo que nada
pode ser algo determinado. Deus, esse Tu eterno, não tem importância
para o homem como substância, ou essência como é identificado na
metafísica clássica, mas o que tem importância para homem compreende
na relação de Deus com este. Sendo que para se chegar à conclusão de que
a mística consiste em uma forma de relação entre o homem e Deus, e,
portanto, essa relação é existencial, utilizar-se-á do método bibliográfico
versando sobre a principais obras que tratam sobre tal problemática.
Palavras-chave: Relação. Homem. Mística. Tu. Deus.

7. A religião pagã segundo Nietzsche
Robione Antônio Landim
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
ralandim@yahoo.com.br
Resumo: Verifica-se como traço marcante da filosofia nietzschiana um
discurso crítico em relação à religião, de modo particular ele se dirige
essencialmente ao cristianismo. Isso, contudo, não exclui o aspecto
religioso do âmbito desse pensamento. Pelo contrário. Ele se mostra
aberto ao chamado paganismo. Desse modo, a presente comunicação
pretende desenvolver o sentido pelo qual o filósofo do anúncio da morte
de Deus considera o pagão como um tipo de homem religioso. Por que
justamente o culto pagão grego e a escolha de Dioniso? A resposta para
essa questão consiste no fato de que são concebidos como representantes
de uma firmação religiosa da vida. Religião e vida se mostram como
elementos indissociáveis no horizonte filosófico nietzschiano. Mas não
qualquer tipo de vida. Trata-se de uma concepção de existência grega e
não mais cristã. Para conduzir essa discussão tomar-se-á como texto básico
um fragmento póstumo datado do início de 1888, no qual o autor
estabelece uma relação de oposição entre Dioniso e o crucificado.
Palavras-chave: Nietzsche. Paganismo. Dioniso. Vida. Crucificado.

8. Currículo Paths e Budismo: convergências e contribuições para a
consciência dos sentimentos e emoções
Rodrigo Silva Rosal de Araújo
Professor adjunto (UFPB)
rodrigosrosal@gmail.com
Maraiane Pinto de Sousa
Graduanda em Pedagogia (UFPB)
maraiane.s@outlook.com
Resumo: O currículo Paths é um estudo do qual se debruça sobre as
questões sócio- emocionais do indivíduo enquanto infante. Preocupandose em desenvolver as habilidades de autoconhecimento e autocontrole das
próprias emoções, a perspectiva do currículo atenta também de o saber
agir com a emoção do outro e assim manter em estado saldável as
relações intra e interpessoal. Propõe o dialogo consigo mesmo diante do
sentimento que lhe causa desconforto para criar a consciência de que em
situações conflituosas é possível agir de maneira em que os sentimentos
não o domine, e assim, agir dentro do seu estado de equilíbrio. É preferível
a sua aplicação no sujeito enquanto criança, onde o indivíduo está mais
propenso a adquirir hábitos para a construção da sua personalidade e que
implicam nas suas relações externas. Nessa perspectiva, o estudo pretende
fazer um ligamento com o Budismo, na busca pela aversão das paixões que
lhe faz agir de forma ignorante, sentimentos que impulsiona ação de atos
desacertadas, e o discernimento do seu sofrimento para chegar a sua
liberdade. Pretendo mostrar as convergências entre a filosofia do currículo
Paths e o Budismo na sua busca pelo equilíbrio interior. Em confronto com
a educação, suas experiências completas e o clima emocional na sala de
aula, buscando criar um espaço em que os sentimentos das crianças sejam
estudados para um desenvolvimento integral do aprendizado. A formação
completa do sujeito é promissora desde que estudado de forma analítica.
Palavras-Chaves: Currículo Paths. Budismo. Educação Sócio-Emocional.

9. Emil Cioran: um místico nas lágrimas
José Rodrigo Gomes de Sousa
Graduado em Filosofia (UFPB)
gomez20souza@gmail.com
Resumo: O cínico ao decair da estrela do cão demonstra o seu habitual
sarcasmos, olha para o mundo procurando morder a cada instante que
fala. Ao ver a miséria do mundo grita aos quatro cantos e recebe como
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resposta um sonoro silêncio, então, ele prepara a sua crítica mordaz contra
o Homem, a Religião, Deus e contra si mesmo. Mas dentro de toda a sua
revolta ele possui uma mística, uma mística nas lágrimas. Ele vê nas
lágrimas uma ascese. É por meio da dor que se pode chegar ao Nirnava. As
lágrimas constituem o seu espelho autêntico, é nelas que se pode
encontrar o semblante perdido. Mas também ele vê na música uma forma
de chegar ao êxtase. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo
apresentar que, de certa forma, o filósofo romeno Emil Cioran possui uma
mística que perpassa todo o seu pensamento. A metodologia utilizada
consiste no método bibliográfico, que visa fazer uma análise acerca do
pensamento do filósofo franco-romeno. Desse modo, pode-se afirmar que
o filósofo romeno é um místico, mas um místico às avessas.
Palavras-chave: Mística. Lágrimas. Ascese. Música.

10. Em ritos o performer-místico e suas conversões semióticas
Amanda Barros Melo
Mestranda em Ciências da Religião (UEPA)
amandacrsearch@hotmail.com.
Maria Roseli Sousa Santos
Doutora em Educação (UEPA)
mroselisousa@gmail.com
Resumo: A pesquisa transita entre os polos da performance do fenômeno
religioso. A problemática centra-se na compreensão do discurso simbólico
do performer-místico presente na performance Ritos cuja base está no
teatro da crueldade do teatrólogo francês Antonin Artaud; as experiências
em cena e a natureza religiosa de seus atos/ritos. Objetiva-se fazer uma
exposição da trajetória do performer-místico e seus nomes anteriores até
sua atual nomenclatura, outro ponto que também será cerne é o uso do
conceito de conversão semiótica (LOUREIRO, 2007), e como isso influi
quanto ao uso dos mitos, dos símbolos dentro do ritual da performance
Ritos. A metodologia adotada se fundamenta na análise do discurso de
Ritos no âmbito da estética contemporânea e estruturada em duas etapas
distintas: uma relacionada a performance propriamente dita (unidade no
corpo-discurso estabelecida entre o sagrado e performer-místico que
habita a estrutura narrativa da performance) e outra, voltada para a
análise de conteúdo, de natureza formativa e estética dos elementos
cênicos no interior da performance. Os resultados esperados consistem na
elucidação dos princípios que regem arte e religião no contexto da cultura

simbólica, performática e discursiva do ator-místico dando destaque para a
identidade local.
Palavras-chaves: Performance. Ritual. Símbolo. Performer-místico.

11. Impenetrebilite Análogo
Rosalina Nunes Dutra
Especialista em ciências das Religiões (UFPB)
isabellefontan35@gmail.com
Resumo: Revisitando o pensamento de Faustino Teixeira que analisa a
Escola de Kyoto e as conexões por meio das reflexões filosóficas
existencialista e a mística cristã do Mestre Eckhart, na prática zen budista a
percepção de vazio percebe a ligação na assiduidade da impenetrabilidade
estabelece no ser humano à dimensão qual coisa na hipótese de medra o
seu vazio: coisa alguma aspirar, coisa alguma inteirar-se e coisa alguma
possuir. Na prática budista do sunyata (vazio) esse espírito comparece
subordinado de forma significante indescritível e inarrável da veracidade
da impenetrabilidade que expressa substancialmente a heterogeneidade
que desagrega essa impenetrabilidade de totalidade indeterminada de
particularidade factível de ser realizada ou representada. Na mística
advaita hindu, na execução religiosa encontra-se configurada como uma
experimentação kenótica, de substancial exaurimento do adstrito humano,
sua faculdade em direção a conceber a translucidez da impenetrabilidade
métaphysique/perdurable no cosmo dos acontecimentos. No subsidio da
prática budista e da mística eckhartiana, Nishitani apresenta um espirito
sui generis de parcialidade, que se refuta à parcialidade do ego: dispõe-se
de uma parcialidade que se sustenta em alegação do perecimento pleno
do ego. A linguagem mística entoa o distanciamento cerca do
comparecimento e o comparecimento cerca do distanciamento,
continuamente refutando qualquer vocábulo ocioso em cima da
impenetrabilidade continuamente pleno. O si análogo verte uma
percepção mais solevado da consciência, nesta hora vácuo da sua
benevolência e os valores. A metodologia consiste no método bibliográfica
que dará aporte à presente pesquisa.
Palavras-chave: Cristianismo. Ego. Mística. Pensamento oriental. Vazio.
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12. Keiji Nishitani: abordagem filosófica da mística
Moacir Ribeiro da Silva
Mestrando (UFS - CAPES)
moacirufs@gmail.com
Resumo: Pensar a mística no contexto do pensamento zen budista de K.
Nishitani, um dos expoentes do movimento filosófico e religioso no âmbito
da Universidade de Kyoto a partir da era Meiji, sendo chamado de a
"Escola de Kyoto", é o objetivo desta comunicação. Keiji Nishitani fala da
dimensão da mística em seu livro A religião e o Nada, sobre o sentido da
religião no que tange a transcendência na imanência. O presente trabalho
é um destaque do projeto de pesquisa que tem como tema Vacuidade e
desprendimento: Zen budismo e Cristianismo, na obra A religião e o Nada
de Keiji Nishitajjni. A metodologia utilizada é a abordagem filosófica da
mística, inspirado na constatação aberta por MacGinn na obra As
fundações da mística: das origens ao século V, onde ele comenta acerca da
ampliação necessária nos estudos dos fenômenos místicos, tendo em vista
que estes estão concentrados em outros saberes, e no caso da filosofia
ainda carece de mais estudos. Também utilizaremos o artigo do Keiji
Nishitani intitulado: Algumas reflexões sobre o misticismo inserindo na
obra The Philosophy of Nishitani Keiji (1900-1990): Lectures on religion and
modernty.
Palavras-Chave: Escola de Kyoto. Nishitani. Mística. Diálogo. Filosofia.

13. Liberdade e superstição: um diálogo entre Luís da Câmara Cascudo e
Espinosa
Ana Luísa Morais Barbosa
Mestranda em Ciências da Religião (UFJF - CAPES)
analuisa.mbarbosa@gmail.com
Resumo: O presente trabalho articula o pensamento de dois autores: Luís
da Câmara Cascudo, folclorista brasileiro do início do século XX, e Baruch
de Espinosa, filósofo do século XVII. Devidamente contextualizados, e
através do jmétodo comparativo, nos propomos a criar um diálogo entre
as noções de superstição apresentadas por ambos os autores associando à
questão da liberdade, levantada por Espinosa. O confronto entre um
pensamento mais conservador, como o de Cascudo, e emancipador, como
o de Espinosa, abrirá a discussão sobre a permanência da superstição,
como inibidora da liberdade, na contemporaneidade, neoliberal e
secularizada. A superstição, compreendida como universal, pode ser

superada pela razão, ou apenas se reconfigura permanecendo de maneira
inconsciente nos homens? Sua perenidade, como anunciada por Cascudo,
de fato inviabiliza a liberdade, segundo a concepção de Espinosa? O
crescente desenvolvimento do nosso sistema mundial financeiro nos traz
questões relevantes quanto à crença no crédito e o surgimento de novas
formas supersticiosas, que serão discutidas possibilitando novos
questionamentos.
Palavras-chave: Superstição. Liberdade. Neoliberalismo. Secularização.

14. Mística em Teresa de Ávila: a descoberta do ser no amor
Cláudio Verneque Guerson
Doutor em Ciência da Religião (FAPAC Leopoldina)
claudio_guerson@hotmail.com
Resumo: O tema dessa comunicação é a experiência mística em Teresa de
Ávila. Estudar a obra de Santa Teresa de Ávila, neste momento, é
significativo, considerando-se a vitalidade de seu pensamento. Em 2015,
são celebrados os 500 anos do seu nascimento. Muitos estudos sobre sua
obra e vida são relevantes nesse contexto de celebração. Especificamente
quanto ao tema proposto, a contribuição de seus textos pode ser
indispensável para uma elaboração temática e prática que refaça a ideia de
relações do humano com o mundo. O objetivo central é demonstrar que
em Teresa se cria uma ideia de amor a Deus e ao próximo, com a
simultânea descoberta de si, em uma forma plena de amor. A metodologia
utilizada está fundamentada em sua produção literária, por meio da leitura
de seus textos. Entretanto, cabe dizer que foi a própria mística de Teresa
que tratou de orientar a redação do texto. A contribuição da
espiritualidade teresiana é fundamental no sentido de mostrar a
importância do indivíduo encontrar-se consigo mesmo, na busca de Deus.
Encontrar-se consigo mesmo para encontrar verdadeiramente ao Senhor e
ao outro. Nesse sentido, é uma experiência para a totalidade do existir: o
Ser, Deus e o outro. Ao longo da jornada de leitura e reflexão em torno de
seus textos, suas palavras foram luz para o caminho que cabia seguir, a fim
de compreender a profundidade de sua obra e experimentar ouvir o
chamado de Sua Majestade e, para aguçar o ouvido e orientar-se na
direção de sua voz.
Palavras-chave: Teresa de Ávila. Experiência. Mística. Amor.
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15. Nos caminhos da doçura: poesia em Teresa de Jesus
Luciana Ignachiti Barbosa
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
luigna@ig.com.br
Resumo: Teresa de Ahumada y Cepeda (1515- 1582), ou mais tarde Teresa
de Jesus após os votos religiosos, tornou-se conhecida pelo nome de sua
terra natal, a pequena cidade de Ávila na Espanha, passando para a
história como a Santa de Ávila. Escritora em uma época em que mulheres
mal sabiam ler, traz na particularidade de seus escritos a experiência de
uma vivência mística. Ela escreve o que vive, o amor, a comunhão com
Deus, e a forma amorosa com que Deus deseja essa comunhão com a
alma. Teresa escrevia frequentemente em estado de oração ou êxtase,
profundamente inspirada, o que a fazia dizer que as palavras lhe eram
ditadas pelo Senhor. Assim, a exatidão do que ela escreve não é mais
determinada pelo entendimento, mas sim pelas experiências das
realidades interiores da alma. O leitor mergulha nesse texto de forma a
comungar com a sua realidade interior. Por isso a poesia serve tão bem a
Teresa, para que as palavras fluam para além do intelecto daquele que a lê
e tire dele o que de experiência ele possa trazer, experiência de suas
vivências interiores. É como uma adesão íntima e irresistível a um todo
aparentemente incompreensível, mas que o poeta místico tenta, com
fervor, transmitir. O objetivo deste artigo é trilhar junto com a poesia
mística de Teresa o caminho das palavras. Da expressão do que de outra
forma parecia impossível, mas que, através da poesia se torna um canto
doce de amor.
Palavras chave: Mística. Poesia. Experiência. Comunhão.

16. O diálogo entre Heidegger e Hölderlin, palavra poética e sagrado
Renata Angelo Pernisa
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
remandojf@gmail.com
Resumo: A proposta desta comunicação é a reflexão acerca da possível
relação entre a poesia e o sagrado na interpretação heideggeriana da
poesia de Hölderlin. Em vista disso, o que propomos é o caminhar pela
palavra poética de Hölderlin, no sentido de uma experiência do
pensamento em seguimento junto ao acontecer da própria poesia. Nesse
viés interpretativo, nós abordaremos a palavra da poesia na ausculta do
dizer de sua essência. O dizer que reverbera uma ambiência ocorrida como

abertura de uma região. O lugar dessa região não é demarcado
tradicionalmente por espaço e tempo. Porém, ele nos é dado a partir do
jogo entre o que na poesia é ao mesmo tempo, dito e silêncio. Ou seja, no
entremeio do que é dito e do que é silenciado. Aqui, o silêncio da palavra
poética representa o dizer de uma carência. É, portanto na carência, na
falta de palavra na poesia que está nossa possibilidade de retomarmos o
encontro com o sagrado. Ao faltar palavra para o dizer de algo que não
pode ser dito diretamente, abre-se uma região que então o diz
indiretamente pela falta. Aí nessa região, nos dispomos ao reencontro com
o sagrado não entificado, mas em um desdobramento de encontro que se
dá com o inesperado. Assim, o que marca nosso reencontro com o sagrado
é caminharmos pela dinâmica que move sua espera, e não a sua busca
como perseguição de um alvo. Por fim, podemos dizer que o pensamento
que faz a experiência da poesia em um exercício de serenidade
(Gelassenheit) do pensar, pensa o sagrado a partir de uma região de
espera e reencontro.
Palavras-chave: Poesia. Pensamento. Serenidade.

17. O diálogo inter-religioso: a partir da mística de Faustino Teixeira
Dyego Batista Ávila
Mestrando em Ciências da Religião (UEPA)
dyegoavila@hotmail.com
Resumo: A presente pesquisa vem ressaltar a importância tanto do diálogo
inter-religioso, mas, sobretudo o entendimento do campo místico como
área de pesquisa e principalmente ressaltar nele um ponto em comum
dentre as religiões e, por conseguinte perceber essa vertente mística que
caminha em consonância pelas crenças religiosas. Contudo, o que se vê é
uma crise político-ideológica, que prioriza o poder, o ter e o ser, e esquece
ou passa despercebido todas as riquezas e a sabedoria infinita de Deus,
junto com seus ensinamentos. Não podemos preconizar um diálogo que
desconhece, nega ou despreza o valor de outras tradições religiosas,
devemos ter consciência do valor cultural e do pluralismo religioso
existente, temos que perceber o valor da convicção do outro, e não
reconhecer Deus como exclusivo de uma ou outra tradição.
Palavras chave: Inter-religioso. Mística. Teixeira.
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18. O mal e sua acepção mística e religiosa em Santo Agostinho, e o olhar
de Hannah Arendt sob a influência de Kant. E os pressupostos de
Nietzsche
Marco Aurélio de Brito
Doutorando em Ciências da Religião (UMESP -CNPQ/CAPES)
prmarcobrito@gmail.com
Resumo: O mal tem uma diversidade de apontamentos teológicos
importantíssimo para a religião, dentro desse conceito a mística sobre esse
tema fortalece o sentido da existência humana, onde muitos filósofos
tentaram compreender as suas concepções. Na Antiguidade era discussão
recorrente entre as mais variadas crenças. Já em Agostinho, influenciado
pelo neoplatonismo e o maniqueísmo ao se converter ao cristianismo
elaborou um tratado teológico-filosófico que refletiu sobre a religião e o
sentido místico sobre o mal. Em síntese acreditava que a maldade era um
processo de distanciamento de Deus. Ao partirmos do conceito da filosofa
Hannah Arendt, o mal ultrapassa o sentido religioso sem perder seu ideal
místico. Após nossa reflexão vemos que Kant com o seu “mal radical” foi à
ponte sobre o pensamento de Hannah Arendt. Assim, encerramos com o
olhar de Nietzsche sobre o mal e a religião.
Palavras-chave: Mal. Deus. Pensar. Banalidade.

19. O repúdio à mística no pensamento de Levinas
Fabiano Victor de Oliveira Campos
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
fvocampos@hotmail.com
Resumo: O pensamento de Levinas caracteriza-se como uma recusa de
uma certa concepção mística que propugna a união da alma com Deus. A
nostalgia que anima o místico constituiria, aos olhos levinasianos, uma
maneira de esquivar sua responsabilidade pelo mundo e ignorar outrem.
Nesse tipo de experiência mística, a alma procuraria, antes de tudo, sua
própria salvação. A mística permaneceria tributária de uma insatisfação
profunda que só o encontro com o Ausente, a comunicação com Ele, e até
mesmo o êxtase, preencheria. Mediante as categorias de separação,
ausência e relação, Levinas procura, pois, repensar o sentido da relação
entre a subjetividade e o transcendente, abordando-a a partir do
acontecimento ético do encontro entre o eu e o outro humano, relação
essa concebida como religião num sentido bastante peculiar. Esta
comunicação visa discutir a crítica do filósofo Emmanuel Levinas a essa

compreensão singular da mística. Para tal, expõe o seu entendimento da
mística enquanto saber ou experiência da alma humana com o divino, bem
como a sua tentativa de repensar a relação entre a subjetividade e o
transcendente a partir da relação ética com o outro humano.
Palavras-chave: Levinas. Mística. Ética. Outro. Deus.

20. Poesia e a experiência mística de Deus e Martin Heidegger
Cleverton Rodrigo Rocha Silva
Mestrando em Ciências da Religião (UFS - CAPES)
cleverton.malfoy@gmail.com
Resumo: O presente artigo insere-se no debate sobre a caracterização do
último Deus no Heidegger dos anos 30, assim, objetivo é discutir a
possibilidade da presença de um Ser intimamente divino a partir da
desconstrução da história do niilismo nietzschiano e da noção de
intimidade poética, relacionando-os com noção de Sagrado como
Acontecimento apropriador de nossa situação no mundo como um habitar
poético haurido, especificamente, das primeiras interpretações de
Heidegger sobre a poesia de Hölderlin (1934-36). Como método de
abordagem nos valeu primeiro dos estudos de Heidegger sobre Nietzsche
como gancho para contextualizar a problemática, pois, Nietzsche é
considerado o último grande metafísico do Ocidente, a sentença “Deus
está morto” é considerada como o último estágio de um niilismo que
remonta a Platão e Aristóteles; E os escritos sobre Hölderlin como eixo
interpretativo, para adentrar nos conceitos. O que nos conduziu a
interpretar o Deus Heideggeriano como além de toda e qualquer tradição a
favor de um Deus possibilitado a partir da compreensão de nosso habitar
no mundo. Uma compreensão que “se dá” em nossa intimidade poética, a
qual não pode predicar ou provar sua existência, apenas pressentir o
mistério de sua presença como uma vigília. Assim, Deus não se encontra
presente nos tempos atuais, mas, a partir do momento em que ouvimos a
voz do poeta entramos em uma situação sagrada de habitante do mundo,
e, esta situação se deflagra como a última possibilidade para o
acontecimento do último Deus, uma vez que, o que os poetas são os mais
próximos do dizer dos Deuses.
Palavras-chave: Deus. Poesia. Sagrado.
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21. Possibilidade de acesso à experiência mística a partir da
fenomenologia Heideggeriana
Miguel Angelo Caruzo
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
miguelcaruzo@gmail.com
Resumo: Nosso intento é tratar a possibilidade de abordar a experiência
mística a partir da fenomenologia filosófica heideggeriana. Entre 1918 e
1919, Heidegger esboçou o que seria um curso sobre a mística medieval.
Seria o primeiro de três cursos que o jovem filósofo lecionaria sobre
fenomenologia da religião. No entanto, esse primeiro não foi proferido,
restando-nos apenas um conjunto de anotações rascunhadas. Com o
auxílio de outros textos da época, é possível tomar as anotações e tratar da
possibilidade de uma abordagem filosófica da mística. A proposta
heideggeriana de filosofia se baseia no acesso à experiência originária da
vida fática. Segundo o autor, no âmbito originário não cabe dualidades
como racional/irracional, sujeito/objeto, etc. Estes aspectos são derivados
da vida fática, constituindo-se de construções teóricas originadas de um
âmbito pré-teórico da experiência do Dasein humano. Portanto, uma vez
que toda experiência tem sua origem na faticidade, a mística também tem
nela seu âmbito originário. Logo, é possível abordar a experiência
originária mística a partir da faticidade, uma vez que se respeita o âmbito
de acesso e abordagem próprios da filosofia.
Palavras-chave: Mística. Religião. Fenomenologia. Faticidade. Heidegger.

22. São João da Cruz e a experiência mística
Anne Emanuelle Cipriano
Especialista em Terapia Cognitiva Comportamental (UFPB)
anneapsi13@gmail.com
José Rodrigo Gomes de Sousa
Graduado em Filosofia (UFPB)
gomez20souza@gmail.com
Resumo: São João da Cruz afirma que não se pode servir a Deus de forma a
unir o entendimento com o mesmo, ou seja, o conhecimento. Para ele o
entendimento se constituiria como um servir pela metade e não como de
uma forma por completa. Assim, ele concebe que a mística seria uma
espécie de contemplação infundida, isso quer dizer que ele assevera que
Deus é que ensina de forma secreta a alma, neste caso, Deus instrui sobre
o que seria realmente a ciência do amor perfeito, desse modo, alma não

precisaria de um esforço para chegar a Deus. Portanto, a presente
pesquisa objetiva fazer uma breve análise acerca da experiência mística de
São João da Cruz e de que forma ele entende que caminho se deve trilhar
para se chegar a Deus. A metodologia que será utilizada consiste no
método bibliográfico que visa fazer uma análise acerca do pensamento
místico do presente autor.
Palavras-chave: Entendimento. Mística. Amor. Deus.

23. Schopenhauer e os Oupnek’hat
Roberto Pereira Veras
Doutorando em Ciências das Religiões (UFPB/UFRSA)
robertoveras_cg@hotmail.com
Resumo: Alguns pensadores afirmavam que o século XIX seria uma época
que surgiria o “nascimento oriental”. O refluxo de uma nova condição de
possibilidade de acesso místico emergia no ambiente acadêmico voltado
para questões orientais. Assim era mencionada uma nova perspectiva de
compreensão da sabedoria indiana no ocidente. Um anúncio explícito de
uma renascença; a profecia de um fluxo de pensamento indiano na
Europa. Neste trabalho, utilizaremos Schopenhauer e seu acesso em 1811
aos Oupnek’hat traduzidos para o latim por Anquetil-Duperronem 1801-2,
diferentemente da tradução do Sultão Mohammed Dara Shikoh em 1656
para o persa para compreensão do desenvolvimento filosófico no campo
das religiões orientais. Assim procedendo, o filósofo de Danzig agrupa a
metafísica clássica ocidental com conhecimento oriental. Consoante a esta
perspectiva iremos apresentar alguns comentadores fazendo uma análise
hermenêutica-semântica dos conceitos apresentados em sua obra
primordial juntamente com o pensamento indiano para uma melhor
compreensão do tema aqui proposto.
Palavras-chave: Representação. Upanishads. Vontade.
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GT 18 - IMAGENS, REPRESENTAÇÕES E RELIGIÃO
NA ANTIGUIDADE E NA IDADE MÉDIA
Alessandro Arzani
Doutorando em História (UFRGS - Capes)
arzanimaster@gmail.com
A religião e as artes têm conexões profundas que se manifestam de
diversas formas traduzindo experiências e sentimentos por meio da
linguagem simbólica. Os ritos, os escritos, os registros, as performances
religiosas são permeados por elementos estéticos dotados de um
imprescindível valor. De modo material ou imaterial, as representações
proporcionam semelhantemente a construção de imagens mentais sobre
objetos e crenças interconectados aos sistemas religiosos e à própria
cultura. Compreender o contexto de suas produções, seus significados e
suas funções é um desafio para os estudiosos de diversas áreas. Assim,
neste simpósio procuramos promover o debate sobre as relações
desempenhadas entre as multifacetadas imagens e representações
construídas dentro das religiões e religiosidades na Antiguidade e na Idade
Média.

1. A Migração Simbólica da Árvore Mítica e seus Acólitos na Grécia
Antiga: Origem, Transculturação e Ocultismo
Rafael Heneine
Bacharelando em Ciências das Religiões (UFPB)
rafaelheneine@gmail.com
Fabrício Possebon
Doutor em Ciências das Religiões (UFPB)
fabriciopossebon@gmail.com
Resumo: A antiga Grécia deixou um legado cultural vasto. Arqueólogos
encontram diversos artefatos que através de minuciosa investigação os
levam a entender os seus contextos culturais. As piscinas sagradas de
Corinto, os vários templos e esculturas dos deuses em Atenas são
exemplos físicos das características imaginativas do mito, das ilustrações
do pensamento humano para o tangível e concreto, um elo entre os mitos
e os achados arqueológicos. Nessa pesquisa utilizamos a imagem da Árvore
Mítica e seus Acólitos (do grego ἀκόλουϑος akólouthos) para compreender

a conexão representação concreta-mito. Os acólitos estão em contato com
a Árvore, ou colhendo seus frutos, reverenciando, ou protegendo-os, são
sacerdotes que cuidam dos serviços sagrados. A Árvore Mítica é um
símbolo sagrado, e na Grécia antiga ela era cercada de mistério, proibição
e interpretação sobrenatural. Cada cultura estima um espécie de árvore,
sendo essa a razão pela variação desse símbolo, o imaginário motriz
permanece, mas uma análise transcultural é plausível. Uma origem pode
ser estimada, identificando nos antigos mitos e nos achados arqueológicos
a Árvore Mítica, e se este significado simbólico é encontrado em culturas
diferentes do mundo antigo, supõe-se por exemplo a migração de uma
tradição. Os acólitos da Árvore são representados na maioria das vezes
como seres míticos, essa peculiaridade demonstra guardiães de algo
sagrado, e por isso, oculto, e é esta visão de ocultismo que propomos
explorar.
Palavras-chave: Arqueologia. Iconografia. Imaginário. Mitologia

2. Arte e Devoção: As funções das imagens em Livros de Horas (século
XV)
Patrícia Marques de Souza
Mestranda em História Social (UFRJ)
marquesdesouzap@gmail.com
Resumo: O objetivo desta comunicação será analisar as funções das
imagens presentes em um gênero de livro devocional destinado à leitura
privada dos leigos cristãos. O Livro de Horas pode ser considerado um bestseller medieval e seu período de maior produção foi entre os séculos XIIIXV, sobretudo nos ateliês urbanos de Paris e Bruges. A particularidade
destes livros manuscritos era a possibilidade da devoção laica, que
extrapolava o âmbito público das igrejas e dos mosteiros e, associava a
leitura e a meditação dos textos com a contemplação das iluminuras. Cada
parte do fólio que recebe a iluminação, seja o espaço destinado à
miniatura, às margens e às letras capitulares, se relaciona com o texto que
se inicia. A raridade de Livros de Horas sem imagens demonstra a grande
importância dada a estas para a plena utilização e função do livro, pois é
tarefa tanto dos textos quanto das iluminuras, recordar a história sagrada.
Mas, era, sobretudo, através das miniaturas que os fiéis poderiam
visualizar e meditar sobre o tema das cenas representadas e se comover
com as figuras do Cristo, da Virgem e dos santos, ajudando, deste modo, o
cristão a buscar a sua salvação. Com efeito, as imagens medievais devem
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ser entendidas como uma presentificação do invisível que se torna sensível
aos olhos. Elas deveriam estabelecer uma conexão entre os homens e o
divino, além de convidar o leitor a passar da visualidade codificada do
texto para a visualidade imagética.
Palavras-chave: Imagens. Iluminuras. Livros de Horas. Devoção Leiga.
Espiritualidade Cristã.

3. As origens de Lilith
Maria Goretti Lanna
Mestra em Ciência da Religião (UFJF)
gorettimottes@gmail.com
Resumo: Lilith, o principal demônio feminino do judaísmo, que é
representada com uma longa cabeleira, povoa o imaginário desde os
tempos mais remotos, surgindo nas mitologias suméria, babilônia, assíria,
cananeia, persa, hebraica, árabe e teutônica. Primeira mulher que Deus
criou na terra, ao reivindicar igualdade com Adão, escolhe o deserto
desolado e a companhia dos demônios a se submeter ao poder masculino.
Descrita como uma prostituta que fornica com homens, ela os seduz
durante o sono, e deles procria, povoando o mundo de inúmeros
demônios. Esta comunicação tem como finalidade mostrar como o
imaginário sobre Lilith surge no pensamento judaico pela necessidade de
explicar as inconsistências das tradições mitológicas dentro da estrutura
intelectual da religião rabínica, racional e monoteísta.
Palavras-chave: Demônio feminino. Judaísmo. Sexualidade.

4. Justino Mártir e a dinâmica intercultural entre judeus, cristãos e
pagãos no Império Romano
Alessandro Arzani
Doutorando em História (UFRGS - CAPES)
arzanimaster@gmail.com
Resumo: Justino é conhecido como um dos mais originais pensadores
cristãos do II século. Nascido na região da Síria-Palestina, demostrou
grande interesse pela filosofia mesmo após de juntar aos cristãos.
Considerando as doutrinas cristãs uma espécie de “filosofia superior”,
dedicou-se à reflexão e ao ensino, escrevendo Apologias ao Imperador e o
Diálogo com Trifão (obras que chegaram até nós). Seus escritos abordam
os atritos entre os cristãos e o mundo de sua época, e procuram rebater as

críticas e acusações tanto de judeus quanto de pagãos. Ainda se mantém
como um tema atual a relação entre judeus e cristãos. O processo de
separação dos caminhos tem se mostrado complexo. Tal complexidade
envolve também a consideração à pluralidade de ideias cristãs
representadas pelos mais diversos grupos neste período. Desse modo, é
preciso analisar o dinamismo intercultural que permeia as relações entre
judeus, cristãos e pagãos através de segmentações que respeitem a
variedade dos grupos enunciadores. Por meio de análise histórico cultural
da obra de Justino é possível compreender um pouco mais das
transformações que se passam no Império Romano e no seu cenário
religioso neste período.
Palavras-chave: Justino. Cristianismo. Império Romano. Identidades

5. Religião e Arte no filme Andrei Rublev, de Tarkóvski
Arlene Fernandes
Mestranda em Ciência da Religião (UFJF - CNPq)
fernandes.arlene@hotmail.com
Resumo: A Rússia do início do século XV foi marcada por invasões
estrangeiras e pelo crescimento da influência da Igreja Ortodoxa. Um
período de fome, opressão, torturas e pragas. O povo que viu tal
degradação, experimentou também um período de grande impulso
espiritual. Nesse contexto, a doutrina concebida antes por São Gregório
Palamas já se refletia nas obras de arte, que passaram a exprimir o
profundo sentimento místico das experiências religiosas monásticas. Em
1390, o pintor de ícones Teófanes, o Grego, mostrou seu talento artístisco
e sua percepção teólogica em uma intensa experiência de oração frente às
imagens que idealizava. Andrei Rublev, importante pintor de ícones russo,
foi aluno de Teófanes nesse contexto de renascimento espiritual. Andrei
Rublev e Teófanes trabalharam juntos na pintura da Catedral da
Anunciação, no Kremlin, em 1405. Temos então o contexto que dá início
ao filme de Andrei Tarkóvski. O filme que leva o nome do iconógrafo
descreve com profunda sensibilidade a experiência de um religioso que
questionou o sentido de sua arte naquele contexto de devastação e
sofrimento do povo. Andrei Rublev narra diversos episódios da vida de um
monge que foi um dos maiores artistas russos da Idade Média, mas que
também apresenta a rigidez da Igreja Ortodoxa e o seu lugar na cultura
russa.
Palavras-chave: Tarkóvski. Arte. Religião. Rublev.
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6. A Torá como imagem de culto: concepções imagéticas do livro sagrado
israelita
Silas Klein Cardoso
Doutorando em Ciências da Religião (UMESP)
silasklein@gmail.com
Resumo: Os diversos paralelos já realizados entre as práticas religiosas do
Antigo Oriente Próximo e dos antigos israelitas deixam escapar uma
notável característica: a concepção material da religião hebraica. A
narrativa do cânon hebreu defende uma fé abstrata e imaterial, cujo
protagonista, Moisés, escreve e lê o livro sagrado. Tal imaginário fez com
que diversos historiadores da religião classificassem a religião do Antigo
Israel como a primeira "Religião Literária", opondo-a às chamadas
"Religiões Ritualísticas". Tal categorização, entretanto, eclipsa
particularidades da fé hebraica, sendo concebida de conceitos que a
narrativa oferece e não de conceitos advindos da prática religiosa. A
presente pesquisa, a partir do instrumental teórico de David Morgan, da
Cultura Visual Religiosa, apresenta uma reconstrução das concepções
imagéticas do livro sagrado israelita no período do Segundo Templo. É
observado, assim, o livro como objeto e como imagem de culto. É
formulada, como consequência, uma tipologia das concepções do livro
sagrado no período: (1) objetos testemunho; (2) objetos mágicooraculares; (3) objetos identitários; (4) objetos anicônicos.
Palavras-chave: Torá. Cultura Visual. Iconismo e Aniconismo. Pós-Exílio.

7. Recepcionado por Magos: A visitação ao Menino Jesus em perspectiva
histórico-literária a partir do evangelho canônico e dos evangelhos
apócrifos da Infância
Carlos Alberto da Silva
Mestrando (UMESP - CAPES)
carlosalbertosbc@uol.com.br
Resumo: Desde os estudos do Novo Testamento e a busca na
interpretação dos textos muitos autores têm se dedicado a apresentar um
caráter litúrgico, narratológico ou religioso do texto de Mateus 2.1-12 que
retrata a visitação dos magos ao menino Jesus. Outros autores se
dedicaram (e ainda se dedicam) a interpretar ou apenas aproximar os
textos apócrifos conhecidos como Evangelhos da Infância ao texto
canônico, mas pouco se encontra sobre uma comparação entre eles
apresentando semelhanças e diferenças bem como a devida importância

de fatos como a presença dos sonhos e a semelhança dos presentes – uma
unanimidade nos textos tanto canônico como os apócrifos. A característica
diferenciada de nossa abordagem é essa comparação entre os textos
enfatizando todos os elementos que, já, mencionamos como sonhos,
relíquias, magos, reis, entre outros que perpassam por esses textos.
Propomos assim, um estudo histórico-literário das fontes textuais. A
relevância da pesquisa se dá em diferentes aspectos. Primeiro pela
aproximação do texto canônico da visitação dos magos ao menino Jesus
aos textos apócrifos dos Evangelhos da Infância buscando pontos
convergentes e divergentes. Segundo, pela carência de estudos nessa
aproximação dos textos bem como de estudos com relação ao aparato
litúrgico que esse evento carrega até os dias de hoje. Terceiro, pela
característica diferenciada de nossa abordagem enfatizando todos os
elementos que, já, mencionamos como sonhos, relíquias, magos, reis,
entre outros e o resgate de elementos da religiosidade popular
mediterrânea e oriental, tal como a adivinhação por observação dos astros
e por meio de sonhos. Utilizamos a pesquisa bibliográfica como método
para obtenção de dados e informações. Já com relação à pesquisa
científica o método Histórico-Crítico, o método Indiciário e o método de
Análise do Discurso foram ferramentas preponderantes na nossa
pesquisa. Hipóteses encontradas: 1) Mateus quer mostrar que até os
pagãos, mesmo sem acesso aos textos do Antigo Testamento (Hebraico e
Septuaginta) com o auxílio dos astros teriam conhecimento do nascimento
do messias; 2) Na tradição apócrifa esse texto cria ligações com as práticas
mântico-mágicas renovando, assim, o interesse nessa antiga tradição e
prática religiosa amplamente difundida no mundo mediterrâneo; 3)
Desenvolve-se uma devoção natalina popular com uso de temas folclóricos
de relíquias uma vez que aqueles que levaram presentes ao menino Jesus
acabaram recebendo outro em troca; um pano que envolvia a criança e
que colocado no fogo não se incinerou e que posteriormente adorado e
guardado entre os tesouros dos magos do Oriente. 4) O fenômeno onírico
que envolve a visitação dos magos ao menino Jesus tanto no texto
canônico como nos textos apócrifos revelam a importância de se acreditar
e decifrar sonhos.
Palavras-chave: Magos. Visitação. Astrologia. Infância. Sonhos.
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8. O inferno nos atos apócrifos de Felipe: Uma aproximação literária
Carlos Eduardo de Araújo de Mattos
Mestrando em Ciências da Religião (UMESP - CNPq)
edubadofe@yahoo.com.br
Resumo: O texto apócrifo dos Atos de Felipe apresenta como primeiro
milagre do Apóstolo, a ressurreição de um jovem, filho único de uma viúva.
Este jovem, ao voltar da morte, passa a relatar uma terrível visão que teve
do inferno no tempo em que esteve morto e passa a relatar as penas dos
condenados como forma de pregação para o arrependimento de seus
interlocutores. Esta é a missão que o jovem entende passar a ter como
responsabilidade ao voltar à vida. Neste artigo se pretende mapear e
compreender este texto à luz da perspectiva literária utilizando como base
de análise comparativa, elementos da novela e do romance gregos,
embora seja reconhecido o pressuposto que esta base comparativa se dê,
não numa linguagem rica ou sofisticada como a do romance grego, mas
com grego simples e temas pobres em termos de literatura. Será utilizado
como base de fundamentação teórica a semiótica da cultura e o conceito
de semiosfera em Yuri Lotman. Nesse sentido, se buscará notar o quanto
textos como os de Atos Apócrifos de Felipe, especificamente o trecho a
que o artigo se refere, da visão do inferno, entendidos ou lidos como
provenientes do que o próprio Lotman chama de bordas limítrofes da
cultura podem influenciar a religião, no caso, o cristianismo primitivo,
partindo das experiências religiosas das camadas populares. Entendendose que estas camadas populares, letradas embora não intelectuais
representam fomentadores de cultura religiosa popular que influencia a
constituição do cristianismo dos primeiros séculos. Outro referencial deste
artigo será o conceito de cronotopos de Mickhail Bakhtin, conceito este
utilizado pelo autor para intrinsecamente definir artística e
articuladamente as dimensões de tempo e espaço na literatura. O autor
entende não ser possível fazer ação literária sem estes conceitos ou com
apenas um deles. Nesse sentido, este artigo procurará apresentar uma
análise do uso desses conceitos de tempo e espaço narrativos presentes
especificamente neste trecho da narrativa dos Atos Apócrifos de Felipe.
Palavras-chave: Inferno. Literatura. Escritos Apócrifos. Narrativa. Cultura

GT 19 - ESTADOS UNIDOS: RELIGIÃO, CULTURA,
POLÍTICA E SOCIEDADE
Andréa Silveira de Souza
Doutoranda (UFJF)
andrea_silveira@yahoo.com
Júlia Maria Junqueira de Barros
Doutoranda (UFJF - CAPES)
juliamjunqueira@gmail.com
Reúne trabalhos cujo eixo temático central seja religião e Estados Unidos.
Buscamos com este GT abrir mais um canal que promova o encontro e o
diálogo entre pesquisadores que estudam por diferentes abordagens a
sociedade norte-americana e seu respectivo campo religioso. Desta forma,
espera-se trabalhos que abordem as relações entre religião e política nos
Estados Unidos, relações entre igreja e Estado, religião e espaço público,
fundamentalismo religioso, religião e ciência, religião e identidade
nacional, diversidade religiosa, religião e cultura, entre outros que se
insiram nestas perspectivas. Podem ser contemplados trabalhos das
diferentes áreas das ciências humanas e sociais, como a Ciência da
Religião, Filosofia, Sociologia, Histórica, Teologia, Psicologia, e seus
respectivos enfoques metodológicos, e que tenham como foco as relações
entre religião, cultura e sociedade nos Estados Unidos, desde a sua
formação até a contemporaneidade.

1. The City of Zion in Puritan Hymns - uma análise do discurso Jeremiad
na condução dos peregrinos
Guidyon Augusto Almeida Lima
Graduando em História (UFMG)
guidyonaugusto@gmail.com
Resumo: O presente trabalho tem por interesse apresentar uma análise da
presença do discurso Jeremiad tendo como objetos de analises dois hinos
de aclamação puritanos (do Novo Mundo), através da presença da figura
de Zion. Zion (ou Sião) é retratada como a cidade de Deus (havendo
perspectivas de que os escolhidos para a salvação habitem a Cidade) no
topo do Monte Sião (Isaías 2: 2 – 4; 25: 6-8; Salmos 69: 35 – 36), do qual de
seu templo adviriam suas leis e desígnios de sua graça, para a condução de
seu povo. Os Hinos apresentam uma concepção ultraterrena da figura de
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Zion, encarnada como a Cidade no Topo da Colina, exemplo da condução
(e desejo de alcance) dos eleitos, conforme palavras de John Winthrop
ainda no Arbella, e seguidamente empregado dentro do convívio social
puritano até o início do século XVIII. A aplicação do discurso da Jeremiad,
presente nos Hinos, pode ser assim visto como um pilar dentro da
enraizada concepção religiosa da sociedade de colonos puritanos da Nova
Inglaterra, tendo por sua base figuras bíblicas evocadas do Velho
Testamento.
Palavras-Chave: Zion. Puritan. Jeremiad. História da Religião.

2. Alexis de Tocqueville e a Doutrina do Destino Manifesto
Beatriz Helena Domingues
Professora Titular (UFJF)
biahdomingues@gmail.com
Resumo: O historiador e jurista francês Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Tocqueville tendia a valorizar a longa duração e a enfatizar as
continuidades, no caso mais conhecido, as semelhanças entre o Antigo
Regime e o que se seguiu à Revolução Francesa, em detrimento das
supostas mudanças radicais (ou rupturas). O autor partia do pressuposto
de que a democracia era uma espécie de onda que avançava de forma
universal e irrefreável desde muitos séculos. Nesse longo percurso, os EUA
aparecem como o país que estava em uma situação privilegiada para se
adaptar ao avanço irreversível da igualdade, em grande parte por ser um
país recém-nascido, perto de suas “origens”, em contraposição à velha e
inflexível França (e a Europa). Com isso em mente, produziu, talvez, uma
das melhores análises da história dos Estados Unidos, abordando aspectos
políticos e sociológicos acompanhados de prognósticos sobre seus cenários
futuros. Como sua estadia nos Estados Unidos coincidiu com o governo
Jackson, marcado pela prosperidade e pela difusão da ideia de que os
americanos eram o povo escolhido para realizar o seu Destino Manifesto,
foi e é grande, na academia norte-americana, a associação do autor com a
defesa do excepcionalismo norte-americano. Minha comunicação explora
interpretações alternativas, nos Estados Unidos, de A democracia da
América, em especial a de Richard Morse a qual adiciono minha própria
leitura sobre esse aspecto na obra de Tocqueville.
Palavras-Chave: História da América. Alexix de Tocqueville. Destino
Manifesto.

3. Uma nação cristã? Apontamentos sobre o lugar do cristianismo na
origem política dos Estados Unidos
Roney de Seixas Andrade
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
Resumo: A controversa discussão sobre a possível origem cristã dos EUA
pode ser sintetizada com a seguinte pergunta: Em sua origem, a América
foi um estado secular, como muitos defendem, ou uma nação cristã, como
defendem outros? Muito embora atualmente a maioria dos estudiosos
veja a fundação do governo norte-americano como tendo uma natureza
secular, por outro lado, convencidos da deficiência de fundamentos para
sustentar a dominante explicação secular de sua fundação, uma minoria de
estudiosos combatem esses argumentos. Independentemente da posição
tomada, o tema é extremamente importante, pois as mesmas questões do
final do século XVIII continuam a interessar os americanos hoje. Durante as
três últimas décadas, os americanos têm se envolvido em uma guerra de
culturas que informa muito do discurso político do país no novo milênio.
De um lado do debate estão aqueles que insistem que os EUA tem sido
desde sua concepção uma Nação Cristã, e que em algum lugar ao longo do
caminho, perdeu seu rumo. Partidários de outro lado desta mesma guerra
de culturas também consultam os fundadores da nação para fundamentar
sua própria causa. Assim sendo, no centro desta guerra de culturas
permanece a questão de como conciliar a noção da América como uma
Nação Cristã e a América como um Estado Secular. Nesta comunicação nos
propomos apresentar alguns dos principais argumentos de ambos os lados
desta controvérsia através da análise de fontes bibliográficas selecionadas
com o objetivo de trazer esclarecimentos acerca deste importante tema
presente nas guerras de cultura em curso nos EUA.
Palavras-chave: Religião. Laicidade. Guerra de Culturas.

4. “The mind of the south”: filosofia, temperamento, costumes e cultura
religiosa
Júlia Junqueira
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
juliamjunqueira@gmail.com
Resumo: Em The Mind of the South, um estudo acerca das condições
culturais de surgimento da sociedade sulista americana W. J. Cash faz um
apanhado das origens e desenvolvimento de uma sociedade baseada no
centralismo em torno da figura masculina, no ideal religioso conservador e
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em um modo de produção sustentado por um regime escravista. Em sua
análise crítica da sociedade sulista Cash interpreta e analisa esse núcleo
social tão diferenciado desde o seu surgimento até meados do século XX,
apontando o processo de formação de uma aristocracia local e retratando
seu desenvolvimento. O presente trabalho busca, a partir da leitura da
obra de Cash, compreender o período de formação da sociedade sulista,
com suas especificidades culturais, políticas, sociais e religiosas, e as
consequências da Guerra de Secessão para a estrutura cultural, política e
social que fora estabelecida no sul. Acreditamos que para a compreensão
da formação cultural de um núcleo social tão peculiar devem-se levar em
conta as referências culturais contidas nessa sociedade, em especial a
religião, visto que a análise profunda da questão religiosa pode levar à
compreensão de diversos elementos da ética pela qual se pautava
determinada sociedade.
Palavras Chave: História da América. Mind of the South. Cultura Religiosa.

5. Jerry Falwell: A Reforma do Fundamentalismo e sua reinserção no
espaço público norte-americano
Ivan Dias da Silva
Doutorando em Ciência da Religião (UFJF - CAPES)
privandias@hotmail.com
Resumo: Esta comunicação procura tecer considerações sobre o chamado
movimento da Nova Direita Cristã fundamentalista norte-americana em
curso no cenário político dos EUA, e que entre os anos de 1979 e 1989, foi
conduzido pela organização de lobby político denominada Moral Majority
(“Maioria Moral”), com a destacada liderança do pastor fundamentalista
Jerry Falwell, seu co-fundador, que decidiu posicionar-se contra o princípio
tradicional batista da separação entre igreja e estado. Este trabalho visa
uma melhor compreensão dos pressupostos teológicos, argumentos
morais e ações políticas desta organização interdenominacional norteamericana, em sua tentativa de impor uma agenda teológico-política à
sociedade civil e à esfera pública norte-americana. Como metodologia,
empregamos a análise do discurso das obras selecionadas a fim de
verificarmos as bases dos argumentos fundamentalistas utilizados pela
Maioria Moral. A presente comunicação tem por objetivo confrontar-se
com uma situação inédita no âmbito da vida democrática norte-americana,
a saber: um novo tipo de clivagem que assinala profundas modificações no
espaço público e na própria democracia enquanto expressão política do

Estado-Nação, resultando em um conflito definitivamente estabelecido
entre diferentes sistemas de entendimento moral que travam uma luta,
através de fortes organizações de caráter nacional, pela definição éticopolítica e pela ordenação das instituições sócio-políticas norte-americanas.
Palavras Chave: Religião. Política. Ética. Estados Unidos

6. Política e Religião: o dilema fundamentalista cristão nos Estados
Unidos (Séculos XX – XXI)
Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior
Doutorado (UNIFAP)
cruzalves1981@yahoo.com.br
Resumo: Este trabalho visa apresentar a complexa relação que as igrejas
fundamentalistas cristãs nos Estados Unidos estabeleceram ao longo do
século XX com o pensamento secular presente na arena política do país.
Entre o discurso da salvação individual e o interesse de influenciar as
principais questões econômicas, políticas e sociais, os fundamentalistas
cristãos construíram uma trajetória muito peculiar no cenário público
norte-americano, alcançando o seu auge nos anos 1980, durante o
governo do Republicano Ronald Reagan, consolidando, assim, uma agenda
econômica e social que permanece influente até os dias atuais. Desse
modo, entendemos ser possível analisar este processo através da trajetória
do pastor batista Jerry Falwell que, embora não representasse a totalidade
do movimento fundamentalista cristão, alcançou notoriedade nacional nas
décadas de 1970 e 1980.
Palavras Chave: Estados Unidos. Era Reagan. Fundamentalismo Cristão.
Jerry Falwell.
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GT 21 - RELIGIÕES E TRADIÇÕES ASIÁTICAS
Matheus Costa
Mestrando em Ciências da Religião (PUC-SP)
matheusskt@hotmail.com
Matheus Landau de Carvalho
Mestre em Ciência da Religião (UFJF)
matheuslcarvalho@ig.com.br
Este Grupo de Trabalho surgiu da reunião das propostas do GT 17
HISTÓRIA, RELIGIÕES E FILOSOFIAS DA ÍNDIA e do GT 20 - RELIGIÕES
CHINESAS E JAPONESAS. O primeiro buscava estimular os estudos e o
diálogo em torno da pluralidade de tradições que se desenvolveram no
subcontinente indiano ao longo de mais de quatro mil anos. Estes estudos
podem ser compreendidos através (1) de uma dimensão religiosa, expressa
em práticas rituais e devocionais, narrativas mitológicas, sistemas de
moralidade e produções artísticas observadas nos textos originalmente
compostos em sânscrito tais como o(s) Veda(s), os Dharmaśāstras, o
Mahābhārata e o Rāmayaṇa, a literatura erótico-devocional, as fábulas do
Pañcatantra, as peças de teatro (natakas), as Upaniṣads, os sūtras budistas
e jainistas, e toda a literatura comentarial; (2) de uma dimensão filosófica,
identificada na investigação dos princípios metafísicos, ontológicos,
lógicos, éticos e estéticos que caracterizam a especulação filosófica, de
caráter cognitivo e soteriológico advindos das principais escolas de
pensamento indiano, como Vedānta, Sāṃkhya, Nyāya, Vaiśeṣika, Yoga,
Mīmāṃsā, o Jainismo, o Budismo, o Cārvāka e o Vyākaraṇa; e (3) de uma
dimensão histórica que englobe expressões sociológicas, antropológicas e
literárias genuinamente indianas presentes em fontes textuais modernas
da Sociologia, da Antropologia, da História e da Literatura que refletem
iniciativas contemporâneas de compreensão e revisão metodológicas de
vários estudos e realidades indianas. Já o GT Religiões chinesas e japonesas
tinha como objetivo reunir pesquisadores/as que estudam religiões de
origem chinesa e japonesa no Brasil e América Latina. Trabalhos que
tratam sobre religiões na China ou em outro país da Ásia sínica também
serão bem vindos. Entende-se por Ásia sínica todas as regiões em torno da
China que sofreram fortes influências históricas do Império do Meio, como,
por exemplo, Japão, Vietnã ou Malásia. Serão aceitas abordagens
preferencialmente sociológicas e históricas, mas também outras leituras,
como de caráter filosófico, se justificada a relação com algumas das

religiões no tema do GT. Importante ter em vista também que, fora da
Ásia, muito pouco se chegou em termos de instituições asiáticas das
culturas estudadas nesse GT, até porque as expressões religiões étnicas
entre chineses e coreanos, por exemplo, são normalmente de caráter
popular ou familiar. No entanto, elementos encontrados muitas vezes de
forma “avulsa” ou hibridizados com culturas não-asiáticas podem ser
encontrados na sociedade brasileira. Tendo em vista a situação ainda
acanhada da pesquisa nessas temáticas no Brasil, e no mundo lusófono em
geral, acreditamos que este GT vai contribuir com a construção do campo
de estudo das religiões asiáticas entre os cientistas da religião.

1. Aspectos religiosos e sociológicos do eremita da floresta
(vānaprastha), do asceta renunciante (parivrājaka), e do recluso védico
(saṃnyāsī) nas Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra)
Matheus Landau de Carvalho
Mestre em Ciência da Religião (UFJF)
matheuslcarvalho@ig.com.br
Resumo: As Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) constituem um tratado
hindu sobre o dharma essencialmente estruturado em preceitos éticos e
jurídicos, injunções rituais e perspectivas futuras de condições ônticas da
alma que visam um fim qualitativo a ser alcançado. O principal eixo
constitutivo dos Dharmaśāstras é o sistema varṇa-āśrama-dharma,
característica religiosa e sociológica exclusiva das tradições hindus, no qual
convivem e se sobrepõem dois critérios distintos – o das quatro
estratificações sócio-ocupacionais (varṇas), e o das quatro etapas de vida
(āśramas) – que guardam entre si relações orgânicas e de
interdependência, de modo que se busque uma estabilidade sócio-política
e o bem-estar espiritual de todos os membros da sociedade védica. O
objetivo desta Comunicação é lançar um olhar crítico de um ponto de vista
moderno que identifique os aspectos religiosos e sociológicos nos usos que
as Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra) fazem dos āśramas de
vānaprastha e saṃnyāsa, expressões das tradições renunciantes
genuinamente indianas ainda existentes do eremita da floresta e do asceta
errante. Para isso, pretende-se investigar como as Leis de Manu (MānavaDharmaśāstra) os descreve e qualifica segundo as funções sociológicas e
religiosas que lhes atribui no âmbito do varṇa-āśrama-dharma, de modo a
identificar nestes usos explicações racionais imprescindíveis para a
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funcionalidade da sociedade de acordo com fins práticos necessários a sua
manutenção; assimj como de explicações meta-racionais e religiosamente
fundamentadas, com ações orientadas para fins transcendentais a partir
da prescrição de injunções rituais e a busca por bens espirituais.
Palavras-Chave: Leis de Manu (Mānava-Dharmaśāstra). Sistema varṇaāśrama-dharma. Aspectos religiosos e sociológicos. Estágio do eremita da
floresta (vānaprastha). Estágio do asceta renunciante (saṃnyāsa).

2. O que é o Daoismo? Esclarecendo equívocos, revisando a história,
atualizando dados
Matheus Costa
Mestrando em Ciência da Religião (PUC-SP)
matheusskt@hotmail.com
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo suprir uma lacuna nos
estudos acadêmicos sobre religiões no Brasil e no meio lusófono em geral:
um conhecimento mais atualizado e acadêmico sobre o Daoismo/Taoismo.
Desde a década de 1960 diversos trabalhos empíricos e documentais tem
chamado atenção para alguns mal entendidos comuns quando se aborda
essa religião. Esse debate parece não ter alcançado os ambientes
acadêmicos lusófonos, como o Brasil. Dessa forma, levantamos as críticas,
mostramos conceituações históricas, e possíveis compreensões mais
apropriadas do Daoismo. Para isso, nos valemos de uma revisão
bibliográfica, complementando com dados de campo observados entre
daoistas no Brasil. Observamos que é necessário ampliar a visão sobre essa
religião nos estudos acadêmicos sobre religião, caso contrário, noções
orientalistas e romantizadas dessa tradição vão continuar a obstruir
possibilidades interessantes de pesquisas profundas nessa temática. Como
uma possível solução, mostramos uma conceituação acadêmica do que é
Daoismo, de forma que sirva de base e incentive mais produções
científicas sobre essa tradição religiosa. Dessa forma a Ciência da Religião
brasileira também ganha, já que amplia seu repertório de conhecimentos
do campo religioso brasileiro.
Palavras-chave: Descolonialidade. Tradição daoista. Ciência da Religião
brasileira.

3. Suddha Dharma Mandalam: sua trajetória para a América Latina até o
Brasil
Cristina Celia Cunha Zarantoneli
Bacharel em Letras (CES-JF)
criszarant@hotmail.com
Resumo: Este texto pretende investigar a história recente da Organização
conhecida como “Suddha Dharma Mandalam”, cuja existência se tornou
pública em 1915 com o anúncio feito por um eminente juiz da Alta Corte
de Justiça de Madrás, Índia, Dr. Sir. Subramanya Ayer Avergal. Os primeiros
Instrutores externos do S.D.M. foram os indianos Subramanya,
Srinivasacharyar e Vasudeva Row, os quais afirmavam que embora a sua
existência somente tivesse se tornado pública em 1915, esta organização
existiria, secretamente, há milênios. A expressão sânscrita "Śuddha
Dharma" pode ser traduzida como "Lei Pura", ou seja, aquela fonte
universal, origem das Religiões e de tudo o que é benéfico para a proteção
e desenvolvimento de todas as formas de vida. Daí se afirmar que o
sistema filosófico e metafísico de que trata a organização conhecida como
Śuddha Dharma Mandalam represente o próprio “Sanátana Dharma” (a
Lei Eterna), “o grande tronco do qual nascem todos os ramos”. A sua base
fundamental, por excelência, é a Bhagavad Gītā, texto que os Instrutores
do S.D.M. afirmam conter, sob a forma de uma ciência sintética do
absoluto, Yoga Brahma Vidya, as chaves de todo o conhecimento humano.
Logo, o Śuddha Dharma nada mais seria que a representação, por
excelência, da mensagem de Kṛṣṇa sobre Yoga Brahma Vidya na Bhagavad
Gītā. Representaria, portanto, a Sabedoria de Brahman, a qual, emanando
d’Ele, inspira os Grandes Seres por meio do contato ou sintonia (Yoga). O
S.D.M. chega à América Latina, especificamente ao Chile, por volta do ano
de 1925, por meio de Dom Benjamim Guzmam Valenzuela, (Sri Vájera),
que tomou conhecimento desta escola de sabedoria através da Sociedade
Teosófica e escreve ao presidente do S.D.M. na Índia – solicitando sua
admissão. Coube a Sri Vájera e também a Sri Janárdana a divulgação do
S.D.M. para vários Países, inclusive para o Brasil. O primeiro Ashram do
Brasil é fundado em 1962, por Sérgio Barreto, em Ribeirão Preto. E logo
em seguida, outros núcleos foram surgindo. Por conseguinte, esta
Comunicação objetiva mostrar como se consolidou o S.D.M. no Brasil; não
só sua trajetória histórica, mas também aspectos referentes a práxis e
consequentes contribuições sociais.
Palavras-chave: Śuddha Dharma Mandalam. Bhagavad Gītā. Yoga Brahma
Vidya. S.D.M. na Índia. S.D.M. no Brasil.
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4. Budismo Primordial: Um relato sobre a primeira comunidade budista
no Brasil
Alexsânder Nakaóka Elias
Mestre em Multimeios -Fotografia e Cinema (Unicamp)
alexdefabri@yahoo.com.br
Resumo: Esta proposta tem o intuito de revelar as particularidades da
primeira comunidade budista do Brasil, a corrente japonesa Honmon
Butsuryu-shu (HBS), que chegou ao país em 1908, pelo monge Ibaragui
Nissui. A comunidade HBS é vista pelos próprios devotos como uma
religião institucionalizada, que tem sua origem em um grande mestre
japonês (Nitiren Daibossatsu) e possui um livro sagrado (Cânone Páli).
Além disso, a comunidade acredita no Buda Primordial, uma espécie de
divindade máxima e criadora, que transmitiu (através do Buda Histórico ou
Siddharta Gautama) o Sutra Lótus Primordial, totalmente sintetizado pela
escritura sagrada Namumyouhourenguekyou, presente em todos os altares
da HBS e alvo de veneração. O intuito deste trabalho é, portanto, destacar
que a HBS consiste em uma corrente com significativas diferenças em
relação aos demais segmentos budistas. Suas atividades estão voltadas
para a prática da fé através das cerimônias, sendo que a meditação recebe
menor importância. Tal comunidade busca, ainda, expandir os preceitos do
Sutra Lótus no Brasil e, para isso, realiza um processo de adaptação sóciocultural, tendo seus rituais realizados em português e em japonês,
incorporando termos do vocabulário local (palavras como arcebispo,
catedral, papa budista, entre outros, provenientes de uma cultura religiosa
cristã) e possuindo como meta a expansão da fé e a conversão de fiéis. No
decorrer deste estudo utilizarei o método de observação participante,
tendo realizado, para isso, duas etapas prévias de pesquisa de campo, uma
no Brasil e outra no Japão, Índia e Nepal (este último o local de nascimento
do Buda Histórico).
Palavras-chave: Ritual. Buda. Conversão. Assimilação. Devotos.

5. Música e poesia para purificar o espírito
Deborah Vogelsanger Guimarães
Doutoranda em Ciência da Religião (UFJF)
deborahvogelsanger@outlook.com
Resumo: As orações Amatsu Norito e Zenguen Sandji são orações da Sekai
Kyusei-Kyo, uma nova religião japonesa fundada na década de 30 por
Mokiti Okada. Estes poemas, diferentemente de outros que compunha

para os saraus de Hai-kai, foram escritos por ele como orações para cultos
e celebrações ou simplesmente para serem ‘meditados’ pelos fiéis
enquanto lidos ou repetidos. As orações em questão, Amatsu Norito e
Zenguen Sandji são, neste contexto, duas orações especiais por possuírem
grande força espiritual, por carregarem consigo a sonoridade própria à sua
finalidade: a purificação espiritual do local em que é entoada, da pessoa
que a entoa e da intenção desta pessoa para com a ação que se segue à
oração. Escrita ‘por um Deus’ a oração Amatsu Norito se torna a expressão
lendária e mítica da fé, enquanto a Zenguen Sandji, escrita por Mokiti
Okada representaria a manifestação atual desta mesma mítica como
remanescente da cultura tradicional japonesa. A partir da comparação
entre os sentidos destas orações para japoneses (entendidos como o
conjunto dos japoneses tradicionais não-cristãos) e ocidentais (no conjunto
dos cristãos) fez-se uma abordagem hermenêutica destas orações e de seu
contexto na perspectiva da teologia da cultura de Paul Tillich e da religião
como dimensão da vida espiritual humana.
Palavras-Chave: Paul Tillich. Sekai Kyusei-Kyo. Mokiti Okada.
Hermenêutica. Filosofia da religião.

6. Cristãos de São Tomé: revisitando a história do Cristianismo e das
religiões do Oriente
Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva
Mestre em História Social (UNIRIO)
prof.lucaspaiva@yahoo.com.br
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo abordar o surgimento e
expansão dos chamados “Cristãos de São Tomé”, a tradição cristã mais
antiga da Índia, que segundo sua história, é presente na região desde o
século I d.C. Objetivamos discorrer sobre sua trajetória, teologia, bem
como os paradigmas religiosos específicos que a diferenciam de outras
formas de cristianismo. Este rito conformou experiências cristãs muito
antigas, vindo a sobreviver até os nossos dias, tendo, atualmente, mais de
um milhão de membros. O artigo também se propõe a reavaliar a história
do movimento cristão mundial, observando que seu crescimento e
expansão para o Oriente se deu de forma independente dos paradigmas
latinos e gregos. Também pretendemos demonstrar que o cristianismo é
uma religião do Oriente, tendo neste ambiente de culturas, línguas e
religiões distintas, alcançado seu maior desenvolvimento teológico e
religioso, bem como, nos seus primeiros mil anos, seu maior crescimento
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numérico. Para tanto, faremos um recorte temporal englobando os
primeiros séculos da expansão cristã, utilizando como fonte documental os
novos dados e achados arqueológicos na área de arqueologia cristã,
envolvendo as experiências orientais.
Palavras-chave: Cristãos de São Tomé. Cristianismos orientais. Tradição.

DICAS IMPORTANTES
Apresentações Artísticas
Durante todo o evento, as pessoas participantes serão contempladas com
diferentes apresentações artísticas. Algumas ficarão expostas quase todo o
evento. Outras serão apresentadas em horários específicos, como é o caso
das performances. Confira na programação.

Exposições:
CORO IZABEL LACERDA
Erika de Matos Castilho
erika.castilho@hotmail.com
Mestranda em Artes, Patrimônio e Museologia (UFPI)
&
Paula Molinari
paulamolinari@ufpi.edu.br
Doutora em Comunicação e Semiótica
Docente da Universidade Federal do Piauí (UFPI)

OLHARES NA SAUDADE – A REPRESENTAÇÃO DA MORTE NOS
CEMITÉRIOS MUNICIPAL E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA EM JUIZ DE FORA
Fabrício da Silva Fernandes
fafazim@gmail.com
Funalfa – DIPAC (UNIBH)
&
Leandro Gracioso de Almeida e Silva
leandroleko.almeida@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural
(UFPEL)

...............................................

ORIXÁS
Maury Paulino
maurypaulino@yahoo.com.br
Ilê Okan Odara Oyá
Juiz de Fora

FÉ, CIDINHA, O ALTAR & A CURANDEIRA
Maria Conceição Schetino
mariaschetino@hotmail.com
Bacharel em Geografia (UFJF)

Performances:
JONGO (20/10, 18h)
Carolina Bezerra (interlocutora)
carolsb@usp.br
Doutora em Educação (USP)
MINISTÉRIO GALERA DE CRISTO (21/10, 18h)
Jeferson da Silva Januário (interlocutor)
negrobussola@hotmail.com
Graduação em Gestão de Recursos Humanos (Estácio-JF)
MACAUÃ (21/10, 18h)
Adriana Bisaggio (coordenadora)
grupomacaua@bol.com.br
Médica Homeopata (UFJF)

Lançamentos
LIVROS
A seguir, a relação de livros que serão lançados no dia 19/10,
segunda-feira, 20h. Eles poderão ser adquiridos nos stands de
venda no hall dos anfiteatros.
COELHO, Alexandre. O cidadão do Céu: uma viva
confissão de fé, Filipenses 3,20 hoje. São Paulo: Fonte
Editorial, 2015.
"Mas a nossa cidadania está nos céus", é o que afirma
o apóstolo Paulo na Carta aos Filipenses (Fp 3,20). Qual
o significado dessa cidadania do céu, é o que investiga
Alexandre de Siqueira Campos Coelho, neste livro. O
que significava, realmente, ser cidadão, na época de
Paulo, nos inícios do cristianismo, na cidade de Filipos, numa cultura
helenista, ou num cenário judaico, em pleno Império Romano? Por que o
apóstolo propõe uma nova cidadania, e justamente a cidadania do céu? A
palavra cidadania (politeuma em grego) é utilizada unicamente nesta
passagem, em todo o Novo Testamento (o que as pessoas entendidas
chamam de hapax legomenon e significa uma única vez dita). Já houve
interpretações espiritualistas, conformistas, para adequar a cidadania
proposta por Paulo ao Império Romano. Há interpretações antiimperialistas, contrárias à cidadania romana, críticas ao modelo da pólis
grega, alternativas à legislação judaica. Quando Paulo propõe a "nossa
cidadania", em oposição à deles, a que adversários se refere? E quando
propõe à comunidade cristã uma "cidadania dos céus", qual é a alternativa,
de fato? As respostas a estas e a tantas outras perguntas você encontra na
leitura deste livro. Mas são respostas construídas com esmero. Os
argumentos se fundamentam em estudos e em comprovações elaboradas,
através de três capítulos. No primeiro, o autor nos conduz até a cidade de
Filipos, porta de entrada do Evangelho no mundo greco-romano. No
segundo capítulo, nos leva à leitura detalhada do texto paulino, através da
exegese minuciosa de Fp 3,17-4,1. E no terceiro capítulo, nos surpreende
com a interpretação de cidadania do céu em Fp 3,20. É ler para conferir.

...............................................

CAMURÇA, Marcelo. Os “melhores filhos do povo”:
um estudo do ritual e do simbólico no Movimento
Revolucionário Oito de Outubro (MR8). Curitiba:
Editora Appris, 2015.
OS "MELHORES FILHOS DO POVO" é produto de uma
pesquisa histórica e antropológica sobre uma
organização comunista, o Movimento Revolucionário
8 de Outubro, MR8, que teve uma atuação destacada
na luta contra a ditadura no Brasil dos anos 1970 e 1980. Todavia, ao
contrário de uma abordagem estritamente política de sua atuação,
privilegiou-se um enfoque de seus costumes, hábitos, comportamentos no
cotidiano, assim como do estilo, gestual e jargões de seus militantes.
Enfim, um recorte do papel que jogou o imaginário e o ritual na
constituição de identidade desse agrupamento. Através de uma rigorosa
pesquisa na imprensa partidária e na grande imprensa, em documentos,
panfletos da época e na realização de entrevistas com militantes e exmilitantes buscou-se reconstituir todo o clima político, cultural e simbólico
das organizações revolucionárias/comunistas daquela conjuntura histórica
e social.
DAIBERT JÚNIOR, Robert; FLORIANO, Maria da Graça;
BERKENBROCK, Volney (Orgs.). A mão que costura o
vento: mediações do sagrado nas tradições religiosas
afro-brasileiras. Juiz de Fora: EDMANNl, 2015.
Depois de mais de três séculos de tráfico de escravos
pelo Atlântico, acompanhados pelo trânsito de
memórias e identidades, pode-se perceber que as
crenças, rituais e símbolos religiosos africanos não
sobreviveram em nosso meio de modo intacto e paralelo às outras culturas
também presentes no território nacional. Por outro lado, tais expressões
religiosas também não desapareceram nem foram simplesmente
dissolvidas em processos sincréticos. Como escapar então dessas posições
extremas e ainda entender a constituição histórica e as expressões
antropológicas das religiões afro-brasileiras em nossa sociedade? Os
estudos aqui reunidos nos convidam a olhar para um processo de diálogo

cultural marcado tanto por tensões e disputas quanto por assimilações e
mediações de conflitos. Entre os movimentos da mão e do vento, esta
coletânea contribui para a valorização do conhecimento sobre o universo
religioso afro-brasileiro, disponibilizando um rico acervo que poderá ser
acessado como instrumento de combate e superação do preconceito e da
intolerância religiosa em nossa sociedade. O leitor encontrará um
conjunto de estudos sobre religiões mais institucionalizadas, como a
Umbanda e o Candomblé, e também sobre outras manifestações de
heranças religiosas africanas, presentes nos reisados, calundus, congados,
entre outros. A expectativa dos organizadores é que os leitores levem
adiante esse conhecimento, espalhando em espaços variados e de diversas
formas o encantamento que brota destas páginas.

DIAS, Julio. Aperitivo. Juiz de Fora: Cacareco Editora,
2015.
Primeiro livro de uma série de microlivros de poesia. Os
microlivros têm tamanho muito pequeno (5x7cm)
podendo ser transportados facilmente em qualquer
lugar. Neste microlivro há uma coletânea de poemas
também muito pequenos, a maioria haicais, forma fixa
japonesa de três versos apenas, e quadras, como é comum na cultura
popular brasileira. Os poemas têm temática bastante variada.

LOSSO, Eduardo Guerreiro Brito. Ciranda da poesia:
Renato Rezende. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2014.
Eduardo Guerreiro B. Losso, professor de teoria da
literatura, analisa a poesia de Renato Rezende,
ganhador do Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da
Biblioteca Nacional. O cuidado formal com a língua, a
busca existencial e o engajamento contracultural são
características da poesia de Rezende, que faz parte da geração de poetas
dos anos 1990. O leitor encontrará na antologia poemas de livros como
Passagem, Ímpar e Aura.

...............................................

NOGUEIRA, Paulo (Org.). Religião e Linguagem:
abordagens teóricas interdisciplinares. São Paulo:
Paulinas, 2015.
Ao se aliar com a linguística, com os estudos literários e
discursivos, as ciências da religião também pretendem
se inserir na reflexão que marca as ciências humanas
desde o século passado, de que a linguagem é fundada
num signo fraturado, cuja contiguidade com o que ele
significa é questionada. A religião, se configurando como um sistema de
linguagem na cultura, é também submetida às ambiguidades, criações e
manipulações dos sistemas de signos? Oscilaria a religião entre as
possibilidades de criação poética e de manipulação pelo poder? Podemos
ampliar o conceito de linguagem para o signo visual e gestual na busca
pelas relações entre religião e linguagem? Essas e outras questões são
debatidas neste livro.
PIRES, Frederico Pieper. Mito e hermenêutica: O
Desafio de R. Bultmann. São Paulo: Fonte Editorial,
2015.
Mito ou verdade? Ou a verdade do mito? É muito
comum vermos essa oposição entre mito e verdade. É
como se o mito fosse mera fantasia, elaboração da
imaginação que nada tem a ver com a realidade. É
fabulação que se situa num território muito distante
da verdade. Esta sim! A verdade seria capaz de nos dar os fatos, os
alicerces e as certezas. Não é gratuito, portanto, a desconfiança que muitas
religiões (principalmente as monoteístas) sustentam em relação ao
emprego de mito para se referir às suas narrativas. No entanto, não seriam
os mitos mais do que simplesmente falseamento da realidade? A sua
recorrência e importância na vida cultural e religiosa não são indícios de
que eles fazem parte de uma necessidade que temos de habitar o mundo
de modo ficcional? Podemos mesmo abdicar dos mitos? Ao invés de opor
mito e verdade, não é mais frutífero para a compreensão da religião se
questionar pela verdade do mito, buscando interpretá-lo? Esse livro, num
diálogo com o pensamento de Rudolf Bultmann, pretende mostrar que os

mitos são mais do que mera mentira ou meras “historinhas”. Enquanto
narrativas que constituem sentido, eles são parte essencial da linguagem
religiosa. Nesse sentido, busca compreender e indicar os limites da
proposta de desmitologização de R. Bultmann, que colocava os mitos como
merecedores da interpretação, mas que acabou se deixando levar por uma
compreensão muito rígida de modernidade. Não obstante, as ideias de R.
Bultmann ainda nos desafiam...
PIRES, Frederico Pieper. Religião e cinema. São Paulo:
Fonte Editorial, 2015
Em geral, as teorias da religião colocam em relevo o
aspecto de fundamentação e construção de sentido
que o discurso religioso estabelece. Assim, a religião é
tida como fixação de uma ordem frente ao caos, de
um sentido frente ao vazio, de um abrigo frente ao
desamparo... enfim, religião tem a ver com
construção de mundo. Na contramão dessa percepção, um traço comum
dos filmes aqui analisados é apontar para o aspecto de abismo que
constitui a religião. Ela não somente desempenha esse papel de
fundamentação, mas também pode ser aquilo que desestabiliza, sendo
crítica de si mesma e abalando o mundo constituído. Isto é, a religião pode
ser também subversão de mundo.
SILVA, Eliane; RENDERS, Helmut; CAMPOS, Leonildo
(orgs.). O estudo das religiões: entre a história, a
cultura e a comunicação. Campinas, SP: Editora da
UNICAMP; São Bernardo do Campo: Editora da
UMESP, 2014.
As religiões não existem e nem são estudadas no
vazio.
Os
estudos
históricos,
sociológicos,
antropológicos, filosóficos, políticos ou semióticos
que têm como foco “as religiões” se defrontam com questões de ordem
metodológica e teórica e devem responder a algumas indagações
fundamentais: Por que devemos estudar as religiões? O que faz dos
estudos das religiões uma disciplina acadêmica? O que é religião?

...............................................

SILVA JÚNIOR, Antônio Carlos da Rosa. Deus na
prisão: uma análise jurídica, sociológica e teológica
da capelania prisional. 2 ed. rev. ampl. Rio de Janeiro:
Editora Bethel, 2015.
A obra, finalista de dois prêmios nacionais, aborda a
assistência religiosa nas prisões sob as óticas do
Direito, da Sociologia e da Teologia Protestante. O
autor avalia como essas três esferas do conhecimento
apontam para a mesma direção: a capelania prisional é um importante
veículo para a ressocialização dos encarcerados. Essa segunda edição, com
256 páginas, teve seu conteúdo revisto e atualizado, especialmente na
parte jurídica, já que agora são avaliadas as normas do Distrito Federal e
de mais 11 Estados que regulam essa capelania. Ainda, o autor propõe um
Projeto de Lei, de âmbito nacional, que visa uniformizar o tratamento da
assistência religiosa em todo o país. Finalmente, a obra também serve
como referência aos pesquisadores do tema ao trazer quase trinta laudas
com citações dos mais diversos autores em questões que são
fundamentais para a correta compreensão do sistema prisional e da
inserção da religião nesse contexto.

SILVEIRA, Emerson; CAMACHO, Carlos (Orgs.). Religião
e Arte: questões, reflexões e perspectivas. São Paulo:
Fonte Editorial, 2015.
A religião e a arte constituem um vasto oceano de
possibilidades de abordagem, temas, eventos, fatos,
autores e pesquisas. Navegar é um risco: há tanta
coisa, tantas rotas e correntes. Este livro reúne algumas
conferências da 4ª semana de Ciência da Religião e do
1º CONACIR - Congresso Nacional de Graduações e Pós-Graduações em
Ciência(s) da(s) Religião(ões), bem como alguns textos que abordam
determinados tópicos nesses imensos mares da religião e da arte: cultura
visual, literatura e religião em Machado de Assis, imagens e outros. São
textos curtos, mas provocativos de debates e conversas, cumprindo a
função de pontos de partida, mais do que portos de chegada. Entre os
temas do livro estão: os impactos estéticos e políticos de determinadas

imagens, como a da criança curdosíria morta na praia; a presença da
religião e do mal nos escritos de Machado de Assis; as imagens e sua
propagação entre religiosidades cristãs ao longo da história; as múltiplas e
possíveis traições textuais, a trad(ução) da trad(ição) cultural africana nas
Américas; a literatura de cordel e a religiosidade popular. Enfim, algumas
rotas hermenêuticas que nos motivam a pensar a relação entre os dois
mais vastos continentes da história humana: religião e arte. Boa leitura!

SILVEIRA, Emerson; MORAES JÚNIOR, Manoel (Orgs.).
Religião, política e espaço-público no Brasil:
discussões teóricas e investigações empíricas. São
Paulo: Fonte Editorial, 2015.
Religião e Política foram dois termos que ganharam
destaque no Ocidente mediante as análises sociais e o
pensamento teológico, no contexto dos estudos
teóricos e, mais precisamente e respectivamente, a
partir de Cícero e Aristóteles. Após os conflitos sociais e culturais que
marcaram a história da Europa no início de sua modernidade e também na
conjuntura da organização política de suas colônias, a Religião passou a ser
considerada como expressão humana arcaica, impedidora da paz perpétua
e da emancipação econômica e intelectual. Já no final do século XIX e no
trânsito do século XX, vários acontecimentos escatológicos figuraram
alternativas intelectuais e existenciais que expressaram certo ceticismo
para com as expressões ocidentais e adotaram, resignificativamente, o
exótico místico e religioso como alternativa de vida e horizonte ético.
Nesses mesmos rumos históricos, as propulsões dadas às Ciências
Objetivistas e Lógico-Formais por um corte epistemológico que
considerasse a linguagem, cultura e mentalidades como dimensões de
mundo acessíveis somente por uma teoria de comportamento
interpretativo e sócio reconstrutivo, arvorou um comportamento menos
restritivo à Religião nas análises críticas e deontológicas das organizações
humanas. Despojada do imperativo secular e desencantamento, as teorias
erguidas no contexto das Ciências Humanas analisam as perspectivas
teóricas e os fenômenos sociais a partir da facticidade linguística e
sociocultural, sem sobrevalorizar qualquer imagem específica de Religião
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ou de destituí-la dos espaços de socialização. Este livro apresenta tal
discussão em três horizontes: na primeira parte, “Enfoques Sociais”, o Dr.
Emerson José Sena da Silveira, o Dr. Douglas Rodrigues da Conceição e os
pesquisadores Fábio Py Murta de Almeida e Marcos Vinicius de Freitas Reis
tratam de analisar fatos e dinâmicas da interface Religião e sociabilidade
no contexto público brasileiro; a segunda parte, “Perspectivas Teóricas”,
traz os doutores Luiz Bernardo Leite Araújo, Andre Berten, Saulo Batista,
Elisa Rodrigues, Wladirson Cardoso e Manoel Moraes, que discutem a
polêmica relação entre Religião, direitos e política – contudo, o fazem sob
os horizontes de um pensamento pós-metafísico; já na última parte,
“Olhares das Pertinências Retrospectivas”, o Dr. Michael Löwy e o
pesquisador Fábio Py Murta debatem teorias que favoreceram a inserção
de temas críticos e de utopias religiosas nas análises sociais e econômicas
do mundo ocidental.? Este livro é resultado das atividades de pesquisa
cooperativas entre os Programas de Pós-Graduação em Ciências da
Religião da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Este trabalho conta com o apoio da CAPES, por meio do
PROAP, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEPA, da UFJF e da
EdUEPA. É importante destacar também o apoio da Fonte Editoral aos
projetos bibliográficos por nós desenvolvidos.

SILVEIRA, Emerson; COSTA, Waldney (Orgs.). A
polissemia do sagrado: os desafios da pesquisa sobre
religião no Brasil. São Paulo: Fonte Editorial, 2015.
Este livro surgiu da reunião de textos preparados para
os debates que aconteceram na 3ª Semana de Ciência
da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), evento anual realizado por discentes do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião
(PPCIR) dessa universidade, que teve apoio e incentivo do corpo docente e
da coordenação do Programa. Para essa edição, realizada entre os dias 06
e 09 de outubro de 2014, o tema norteador foi “A Polissemia do Sagrado:
interfaces entre diferentes formas de conhecer e interpretar fenômenos
religiosos”. Durante quatro dias, pesquisadores de diferentes regiões do
país discutiram os múltiplos sentidos suscitados por fenômenos religiosos.

Os discursos dos palestrantes destacaram o caráter polissêmico da religião
enquanto fenômeno, sem perder de vista, no entanto, o fato de ser um
tema de pesquisa que suscita o interesse de pesquisadores de diversas
matrizes disciplinares. Tal situação confere um ar de polissemia também
aos estudos acadêmicos sobre o assunto; afinal, um trabalho pode ser
significativamente revelador de uma dimensão do tema na mesma medida
em que oculta outra. Essa dupla polissemia da religião, como fenômeno
humano e como tema de pesquisa, desafia de diferentes formas quem
procura aprofundar seu conhecimento sobre o assunto. Sendo assim, cada
capítulo aqui compilado apresenta um tema que, de alguma maneira,
desafia a pesquisa e a reflexão sobre religião no Brasil.

SOUZA, Mauro Araujo de. Religião em Nietzsche. São
Paulo: Paulus, 2015.
Religião em Nietzsche, escrito por Mauro Araujo de
Sousa é o novo livro da Coleção Filosofia em Questão,
da PAULUS Editora. Já na abertura da obra, o autor
anuncia que o termo “religião” será abordado de uma
forma bem abrangente, diferenciando-se de outras
obras com “recortes” e “encaixes” com denominações
religiosas. Nesse sentido o autor trata da dimensão da sacralidade natural
da vida e do movimento enquanto devir que reina no mundo: mudança
constante. O livro descortina uma perspectiva de como podemos ler um
Nietzsche com uma religiosidade mediante a sua expressão máxima de um
deus que pudesse dançar, com base inclusive em alguns dos seus próprios
aforismos. Eu só poderia crer num deus que soubesse dançar: ensaio sobre
religião e religiosidade em Nietzsche é um ensaio curto que nos instiga a
uma reflexão mais profunda sobre o caráter do sentido da existência como
ponto fundamental naquilo que denominamos como “religião”; associando
a isso a questão do sagrado. Tudo o que existe é sagrado porque, para
Nietzsche, tudo é vontade de potência, relação de forças, movimento e
nada mais… Sagrado porque em tudo pulsa um deus, que dança, um deus
relação de força, um deus vontade de potência.
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DOCUMENTÁRIOS
A seguir, os documentários que serão lançados no dia 21/10,
quarta-feira, 18h30. O primeiro poderá ser adquirido ao final da
mesa-redonda 3, realizada no Anfiteatro 3, com a palestrante
responsável. O outro está disponível no site YouTube e será
exibido nesse horário no Anfiteatro 1, com comentários do prof.
Zwinglio Mota Dias, um dos responsáveis pela sua concepção.
ALLAH, OXALÁ NA TRILHA MALÊ.
Direção: Francirosy Campos Barbosa
Ferreira. São Paulo: LISA/USP, 2015.
(Apoio FAPESP). 30 min.
O documentário narra a Revolta Malê
ocorrida em Janeiro de 1835 na cidade
de Salvador. Os líderes do levante foram negros muçulmanos que se
opunham à escravidão e à Intolerância Religiosa. O documentário traz a
narrativa da revolta, mas também, um diálogo que aproxima aspectos do
Candomblé e do Islam que se cruzam na fala de Cici (que trabalhou com
Pai Fatumbi/ Pierre Verger). A resistência da cultura negra nas duas
religiões se fortalece nas diferenças e semelhanças à luz da importância
que foi o levante Malê para os povos escravizados. Resistir à escravidão e à
Intolerância Religiosa é o legado deixado pelo povo Malê.

MUROS E PONTES: MEMÓRIA
PROTESTANTE
NA
DITADURA.
Direção: Juliana Radler. Rio de
Janeiro: Sumauma Vídeos, 2014.
(Projeto Memórias Ecumênicas
Protestantes no Brasil: dos porões
da ditadura à redemocratização –
Koinonia Presença Ecumênica e Serviço). 63 min. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=ycWCn7qAOo4 >. Acesso em: 30 set.
2015.

No imaginário nacional contemporâneo, o golpe militar de 1964 marca um
mergulho no período conhecido (inclusive nos livros didáticos de hoje)
como “os anos de chumbo”. Contrariando esta percepção atualmente mais
dominante – mas nem por isso livre de ameaças -, à época, muitos foram
os setores da sociedade brasileira a saudar o golpe como uma espécie de
salvação para nosso país. Entre estes estiveram diversos grupos religiosos
como os protestantes, cujos líderes conservadores propagavam a ideia de
que o regime autoritário seria, na verdade, “uma intervenção divina para
salvar o Brasil do comunismo”.
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TRANSPORTE, HOSPEDAGEM,
SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO E LAZER
A Cidade
Situada na zona da mata mineira, Juiz de Fora está localizada
entre grandes polos econômicos do País (Belo Horizonte – MG, São Paulo –
SP e Rio de Janeiro – RJ). O município possui pouco mais de 500 mil
habitantes e um PIB per capita de R$ 6,2 mil, além de uma das mais altas
expectativas de vida do Brasil (75 anos). Apelidada de “Manchester
mineira”, sua história confunde-se com a história do Estado, visto que têm
sua origem no próprio ciclo do ouro. A cidade possui um clima tropical de
altitude com chuvas concentradas no verão. A previsão do tempo para o
período do evento é de sol com pancadas de chuva à tarde, por isso esteja
preparado.
Há várias opções de lazer na cidade, sendo a própria UFJF uma
delas. Durante o evento, os participantes provavelmente perceberão como
os juizforanos se sentem à vontade no espaço universitário. Ao redor do
campus, pessoas fazem caminhadas, corridas e passeiam com seus
animais. No centro do campus há uma pista de skate de tamanho
considerável que é ponto de encontro para jovens de diferentes idades. A
UFJF também está situada bem próxima ao Shopping Independência e ao
mirante que se encontra no Morro do Cristo, de onde é possível ter uma
visão privilegiada de boa parte do perímetro urbano da cidade.

Como Chegar à Juiz de Fora
Se você está fora de Minas Gerais, a melhor opção é vir pelo Rio
de Janeiro, via Aeroporto do Galeão ou Santos Dumont. No desembarque
do aeroporto, existem ônibus exclusivos que fazem o translado até a
Rodoviária Novo Rio. Nesta Rodoviária, procure o guichê da empresa Util.
Há ônibus constantemente. A viagem do Rio de Janeiro a Juiz de Fora é
bem tranquila e agradável. Todo o trecho é duplicado e dispõe de uma
bela vegetação. A distância é de aproximadamente 180 quilômetros e o
tempo de viagem é de 3 horas.

Caso esteja em São Paulo, há também a opção de vir de ônibus
pela Viação Cometa, a partir do Terminal do Tietê. A distância é de
aproximadamente 480 quilômetros e o tempo de viagem é de 7 horas.
Outra opção é vir voando. O Aeroporto Regional da Zona da Mata (Juiz de
Fora-IZA) recebe voos vindos direto de Campinas (Viracopos). No
desembarque do aeroporto, que fica em Goianá (MG), existem ônibus
exclusivos que fazem o translado até Juiz de Fora pelo valor de R$ 13,00
(treze reais). Ao saltar na Praça da Estação será possível pegar ônibus das
linhas que passam pela UFJF.
Quem chegar pela Rodoviária de Juiz de Fora, poderá utilizar duas
linhas de ônibus que levam ao Centro: 630 (Rodoviária) e 640
(Rodoviária/Dr. Romualdo). A primeira (630) segue pela Av. Getúlio Vargas,
voltando pela Av. Rio Branco. A segunda (640) segue direto pela Av. Rio
Branco (esta é mais adequada àqueles que quiserem saltar logo no
Centro).

Como Chegar à UFJF
ÔNIBUS
O itinerário das linhas de ônibus urbano que ligam o Centro de
Juiz de Fora à UFJF pode ser acessado a partir do site da Astransp
(http://www.astransp.com.br/).
Existe um programa que pode ser baixado no celular para saber com
detalhes sobre cada linha, o CittaMobi, disponível em app astransp:
 Site CittaMobi
 CittaMobi Google Play (android)
 CittaMobi AppStore (apple)
Estes ônibus possuem detalhes na cor verde e podem ser tomados
na Av. Getúlio Vargas e/ou na Av. Itamar Franco (antiga Av.
Independência), sendo que as linhas 525 (novo ICH), 545 (UFJF) e 555
(UFJF) "sobem" até o ICH. Quem vier em outra deve saltar na Faculdade de
Direito e pedir informações sobre como chegar ao ICH. O valor único da
passagem é R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos).
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As linhas e os itinerários são os seguintes:

525 (UFJF)
Sobe pela Avenida Itamar Franco (antiga Av. Independência) e desce pelo
Morro da Glória (passa pelo ICH)
535 (UFJF)
Sobe pelo Morro da Glória e desce pela Avenida Itamar Franco (antiga Av.
Independência).
555 (UFJF)
Sobe e desce pelo Morro da Glória (passa pelo ICH)
560 (Av. Itamar Franco/Shopping)
Sobe e desce pela Avenida Itamar Franco (antiga Av. Independência)
549 (Nova Germânia)
Sobe e desce pela Avenida Itamar Franco (antiga Av. Independência)
544 (Recando dos Brugger)
Sobe pela Avenida Itamar Franco (antiga Av. Independência) e desce pelo
Morro da Glória
548 (Adolfo Vireque)
Sobe pela Avenida Itamar Franco (antiga Av. Independência) e desce pelo
Morro da Glória
599 (São Pedro)
Sobe pelo Morro da Glória e desce pela Avenida Itamar Franco (antiga Av.
Independência).

TÁXI
Caso prefira vir de táxi, os veículos que prestam este serviço em
Juiz de Fora são identificados com a cor amarela e detalhes azuis. Em cima
dos táxis há um bigorrilho (fileira de lâmpadas de led) que identifica se o
veículo está ocupado ou livre. Se estiver com brilho verde constante está

livre, se estiver verde piscando está indo atender alguma chamada, se
estiver vermelho constante está ocupado e o sinal vermelho piscando é
reservado para o caso de o taxista precisar alertar aos policiais que está em
perigo. Os veículos utilizam taxímetro e o valor da corrida do centro à UFJF
fica entre R$15,00 e R$20,00 e da Rodoviária à UFJF fica entre R$25,00 e
R$30,00. É possível chamar um táxi através dos números (32)3215 5000,
3215 4400 ou 3215 4410.
Sugerimos às pessoas que estiverem participando do evento que não se
locomovam sozinhas à noite, preferindo utilizar o transporte disponível.
Em caso de dúvida ligue para o serviço de táxi.

Onde Ficar - Sugestões
POUSADA CIDADE ALTA (opção mais econômica e mais próxima à UFJF)
R. Vicente Begheli, 320 - Dom Bosco, Juiz de Fora - MG, 36025-550
(32) 3231-5700
http://www.pousadacidadealta.com.br/
HOTEL DOS VIAJANTES JUIZ DE FORA (opção mais econômica)
Av. Presidente Itamar Franco (antiga Av. Independência), 2877 - São
Mateus, MG, 36025-290
(32) 3231-6008
http://hoteldosviajantesjf.com.br/
HOTEL GREEN HILL
www.hotelgreenhill.com.br/
Av. Deusdedit Salgado, 5201, Juiz de Fora, MG, 36033-000
(32) 3236-4000 / (32) 2102-7950
INDEPENDÊNCIA TRADE HOTEL & EVENTOS
Av. Presidente Itamar Franco (antiga Av. Independência), 3800, Juiz de
Fora, MG, 36025-290
(32) 3025-7500
http://www.independenciatradehotel.com.br/pt/
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VICTORY BUSINESS HOTEL
Avenida Presidente Itamar Franco (antiga Av. Independência), 1850 - São
Mateus, Juiz de Fora - MG, 36016-321
(32) 3249-1850
www.victoryhoteis.com/
MAXIM PLAZA HOTEL
Av. dos Andradas, 366 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36036-000
(32) 3215-5542
www.maxplaza.com.br/

CONSTANTINO HOTEL
R. Santo Antônio, 765 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36015-001
(32) 3229-9800
www.constantinohotel.com/
RITZ PLAZA HOTEL - JUIZ DE FORA/MG
Avenida Barão do Rio Branco, 2000 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36015-510
(32) 3249-7300
www.ritzplazahotel.com.br/
SERRANO RESIDENCIAL HOTEL
R. Santa Rita, 399 - Centro, Juiz de Fora - MG, 36010-071
(32) 3216-2800
www.serranohotel.com.br/
HOTEL IBIS JUIZ DE FORA
Av. Deusdedit Salgado, 2059, 36 033-000
(32)3026-4730
http://www.ibis.com

Dicas de segurança
Em muitos espaços da UFJF há câmeras de segurança e
profissionais de vigilância da empresa terceirizada responsável. Mas
visando evitar incidentes, sugerimos que as pessoas que estiverem
participando do evento evitem ficar sozinhas, sobretudo à noite e na área
externa à universidade. Se de todo caso acontecer algum incidente, liguem
para os tradicionais números de emergência. Lembramos que é possível
embarcar sem documento de identificação, desde que apresente o boletim
de ocorrência, todavia não é possível sacar dinheiro nos bancos utilizando
apenas esse registro. No caso do Banco do Brasil, é possível dirigir-se
previamente à agência e cadastrar-se no sistema de saque sem cartão
como medida preventiva. Também é possível embarcar com cópia
autenticada de documento.

Alimentação
Se não estiver em greve, o RU (Restaurante Universitário) da UFJF
oferecerá almoço a todos os participantes. Para isso, os interessados
deverão adquirir os tíquetes de almoço com a organização do evento. O
valor do tíquete será, aproximadamente, de R$ 4,00 (quatro reais). Além
disso, há diferentes cantinas na Universidade que servem diferentes pratos
e lanches. Elas não necessariamente praticam os mesmos preços. A mais
próxima é a do ICH, situada no Centro de Vivência, mas o participante
também pode utilizar as cantinas que não ficam tão distantes, como as das
faculdades de Comunicação e Direito (sendo que esta serve almoço). Além
dessas opções, temos o restaurante Salsa Parrilla que está situado no
centro do campus e o restaurante Saldoce, situado na saída do portão
Norte.
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Lazer
MUSEUS E CENTROS CULTURAIS
ESPAÇO CULTURAL CORREIOS
MUSEU FERROVIÁRIO DE JUIZ DE FORA
MUSEU "PROFESSOR LUCAS MARQUES DE AMARAL"
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA AMERICANA
MUSEU DO LIXO
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
MUSEU DE ARTE MODERNA MURILO MENDES
MUSEU DO DE CULTURA POPULAR DA UFJF
MUSEU MARIANO PROCÓPIO - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO
MUSEU DE MALACOLOGIA PROF. MAURY PINTO DE OLIVEIRA
MUSEU DINÂMICO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MUSEU DE MARMELOS - ZERO
MUSEU DO CREDIREAL
CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS

PASSEIOS TURÍSTICOS
CINE TEATRO CENTRAL
CIRCUITO DE CERVEJARIAS ARTESANAIS | para agendar visita: (32) 98885-2077
ESPAÇO MASCARENHAS: MERCADO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA / CCBM | CENTRO
CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS
PARQUE HALFELD
PARQUE DA LAJINHA
MIRANTE MORRO DO IMPERADOR
MIRANTE DA BR-040
PARQUE DO MUSEU MARIANO PROCÓPIO

BENS TOMBADOS
Em Juiz de Fora, foram tombados 172 bens culturais, 5 acervos documentais
relativos às atividades da Câmara Municipal, do Fórum, do Cartório Maninho Farias
e do Acervo Cinematográfico de João Gonçalves Carriço, além de sete registros de
bens imateriais.
Juiz de Fora tem três bens tombados em nível federal – Cine-Theatro Central,
Marco Comemorativo do Centenário de Juiz de Fora e o acervo do Museu Mariano
Procópio. A cidade possui, ainda, bens tombados em nível estadual – o Museu do
Crédito Real e seu acervo e os três conjuntos paisagísticos: parque, edificações e
acervo do Museu Mariano Procópio; conjunto arquitetônico, paisagístico e acervo
da Usina de Marmelos Zero e das Estações Ferroviárias (antigas estações da Central
do Brasil e da Leopoldina, plataforma entre as estações, passarela sobre a linha
férrea e o acervo do atual Museu Ferroviário de Juiz de Fora).
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MINICURSOS
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O evento acontecerá em sua totalidade nas dependências do
Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UFJF.
Utilize o mapa de salas para orientação. É necessária bastante
atenção, pois nem sempre o GT acontecerá todos os dias na mesma sala. É
importante que se saiba como encontrar as salas.
O ICH da UFJF é um complexo de prédios interligados que estão
separados em blocos. A maioria de suas salas é identificada com um código
composto por 3 identificações, cada uma correspondendo a um aspecto da
sala, como no exemplo a seguir:

A-II-05 corresponde a

Bloco-Andar-Sala

As salas com códigos de apenas duas identificações estão
localizadas nos blocos que possuem apenas o térreo:

D-02 corresponde a

Bloco-Sala

Para melhor localização, segue os mapas do ICH e da UFJF.
Qualquer dúvida, procure o credenciamento.
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Mapa da UFJF

Mapa do Centro da Cidade

= Melhores pontos de ônibus
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MIRANTE DA BR-040
PARQUE DO MUSEU

MAPA DO CENTRO DA CIDADE

