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quincentenário para a época presente. 

 Meninas Da Elite Paraibana: Gênero E Religião No Colégio N. S. Lourdes De João 

Pessoa- Pb (1939-1999). 

 O cotidiano da Mulher na Romaria do Bom Jesus da Lapa:uma questão de gênero. 

 Repensando as relações de gênero no Islã: debates e propostas do Feminismo. 

 Sombras Na Noite E Vozes Que Não Se Ouve: Narrativas E Histórias De Mulheres 

Sobre violência Simbólica Nas Relações De Trabalho - Um Desafio Aos Direitos Humanos. 

 Um Olhar sobre a Construção e Reconstrução da Masculinidade. 
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múltiplas práticas                           146 

 

 A Configuração Xamânica na Amazônia Brasileira: Epifanias e Presenteísmo de 

Múltiplas práticas. 

 A subjetividade literária e filosófica em Guimarães Rosa: O xamânico amazônico na 

literatura brasileira. 

 Intolerância Religiosa: novas prátivas, velhas perspetivas. 

 O princípio feminino Sateré-mawé e o sakpó como ritualística de gênero. 

 Práticas e Sentidos do Xamanismo na Amazônia. 

 Ritual pagão do boto na Amazônia brasileira: feitiço e gravidez. 

 Simbolismos E Territorialidades Em Sociedades Tradicionais E Não Tradiconais 

Amazônicas: Recado Dos Xamãs. 

 WORECÜ: o ritual de passagem Tikuna na comunidade Wochimaücü em Manaus/Am. 

Uma prática cultural quase que abandonada. 
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 Lugar e o Contributo da Inteligência Emocional e da Inteligência Espiritual na 

Convergência entre a Fé e a Ciência. 
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 A Construção Da Sustentabilidade: Um Desafio Na Educação Fundamental. 

 Ensino Religioso: (i)migração e religião na sala de aula. Uma conversa possível! 

 Formação Docente De Ensino Religioso: Uma relação entre a teoria e a prática nos Anos 

finais da Educação Básica. 

 O Currículo, a Prática e os Desafios dos Professores de Ensino Religioso em uma Escola 

Pública no Município de Caetanos – Bahia. 
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 O potencial de transformação pessoal e social do Yoga e do Sámkhya: por uma cultura 

pacífica e ecológica. 
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 Fragmentos De Memória. 

 O potencial de transformação pessoal e social do Yoga e do Sámkhya: por uma cultura 
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 A ‘guerra cultural’ dos padres conservadores, espaço público e intolerância. 
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  “Antes filhos que escravos”: A Ordem de São Bento e seu papel no Projeto 

Emancipacionista brasileiro, 1866-1871. 

 Católicos brasileiros em busca da utopia comunitária e de uma economia humanista: 

militância e engajamento católico diante dos processos de mudança político-econômica. 
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 Intimidade religiosa à Luz dos cânticos dos peregrinos/ salmos 120-134. 

 O Evangelho De Mateus, A Nova Vida, E A Ruptura Com As Tradições Do Judaísmo. 
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 As reinvenções dos lugares: o lugar da Teologia da Libertação no Brasil. 

 De "Olorum" a "Deus é mais": manifestações de intolerância na escola. 
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 A construção conceitual de Estado Laico no período do estabelecimento da 

República Brasileira. 

 

 

Daniel Jaccoud Ribeiro de Souza 

Universidade Federal do Paraná 

danieljaccoud@gmail.com 

 

Resumo 

Desde seu início, em 1889, a República brasileira vem apregoando em maior ou menor 

intensidade sua identificação com a laicidade. Contudo, basta breve observação sobre as 

diversas discussões sociais para se concluir que a definição do Estado brasileiro como um 

Estado laico não é isenta de questionamentos. Entendendo que os sentidos das palavras não são 

dados aprioristicamente, mas sim constituídos discursivamente ao longo da grande 

temporalidade na qual se estabelecem as relações culturais, a pesquisa em andamento propõe 

investigar a configuração conceitual da ideia de laicidade no limiar do século XIX e início do 

século XX no Brasil. Para tanto, a investigação se debruça sobre textos escritos oriundos de 

diversas fontes. Esta opção respeita a metodologia teórica em sua valorização à diversidade 

dos sentidos conceituais estabelecidos numa dada época. Deste modo são analisados ensaios 

políticos, artigos acadêmicos, textos normativos, matérias jornalísticas e outras publicações 

que tratam da temática posta. A análise segue os pressupostos teóricos desenvolvidos por 

Mikhail Bakhtin, com suas considerações no campo da filosofia da linguagem e da 

constituição de sentidos, e Reinhart Koselleck, com sua proposta de uma história dos conceitos 

em profunda relação com o campo da hermenêutica. Os resultados preliminares apontam para 

a grande influência do Positivismo na constituição dos sentidos de laicidade, indicando a ideia 

de uma divisão intransponível entre Estado e religiosidade.  

 

Palavras-Chave: Estado laico; República brasileira; Discurso; História dos conceitos. 

 

 

 

 A secularização: entre teoria da história e embate político. 

 

 

Victor de Oliveira Pinto Coelho 

victor.opcoelho@ymail.com 

 

Resumo 

Há uma certa tradição, em parte historicista e weberiana, que acabou por naturalizar o sentido 

da secularização, tomando como pressuposto aquilo que deveria ser objeto de discussão, para 
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mencionar as palavras de Hans Blumenberg. Embora ele mesmo, Blumenberg, recuse o termo 

“secularização” devido a essa carga de incompreensão, discutiremos como suas reflexões são 

importantes para termos o entendimento a respeito das particularidades de nossa “era secular” 

(título do conhecido e importante livro de Charles Taylor). Destacaremos a formulação de 

alguns pontos essenciais que dizem respeito à configuração de novos fundamentos de ordem 

filosófica, teológica e, simultaneamente, histórica. Entre eles, grande importância é dada às 

transformações no seio do próprio cristianismo. A partir desse ponto, apontaremos como as 

críticas à tese conservadora de Carl Schmitt sobre a secularização (centralizada em sua 

“teologia política”) revelam uma dimensão política de fundo, num contexto histórico marcante. 

Sendo assim, faremos a ponte entre os embates particulares de Blumenberg e Ernst 

Kantorowicz contra a tese de Schmitt no sentido de destacar a genealogia da modernidade a 

partir da transformação de noções teológicas (tais como a de corpus mysticum, onde tem 

importância a obra de Henri de Lubac), transformações essas que são vistas como o 

fundamento de uma esfera pública secularizada, à parte noções sobre o “fim”, o “retorno” ou a 

permanência do peso da religião.  

 

Palavras-chave: Secularização, história, política, teologia.  

 

 

 

 

 A Reforma Ultramontana No Império Brasileiro E O Processo De Separação 

Entre Igreja E Estado. 

 

 

Ítalo Domingos Santirocchi 

italosantirocchi@hotmail.com 

 

Resumo 

As reformas religiosas da Igreja Católica, durante o Período Imperial no Brasil oitocentista, 

acabaram tendo reflexos decisivos na ambiência política. Após a independência do Brasil 

iniciou-se a institucionalização do Estado e da Igreja. Os dois poderes se desenvolveram 

atrelados, devido ao Padroado e ao Regalismo de tradição lusitana, que foi implantado e 

adaptado ao novo país de regime monárquico constitucionalista. Nos primeiros anos, foram 

formulados dois projetos de reforma da Igreja Católica no Brasil, um sob a influência do 

iluminismo pombalino e de tendência liberal e outro mais conservador, inicialmente defensivo 

e atrelado ao discurso tridentino. As duas tendências se confrontaram durante o Primeiro 

Reinado e o Período Regencial. No Segundo Reinado, favorecido pela política imperial, o 

ultramontanismo se sobressaiu e conseguiu abafar os projetos do liberalismo eclesiástico. 

Inicialmente esse processo foi liderado pelo episcopado, mas logo o ímpeto reformista se 

estendeu também a uma parte do laicato. No decorrer da segunda metade do século XIX, 

ocorreu um acirramento dos conflitos entre os ultramontanos e os estadistas regalistas, o que 

levou a um questionamento das bases nas quais se estabelecia a união entre Igreja e Estado, 

enquanto o liberalismo político defendia a separação entre os dois poderes. O objetivo dessa 

comunicação será analisar como a reforma ultramontana acabou por acelerar o processo de 

separação entre a Igreja e o Estado no Brasil. 

 

Palavras chaves: Igreja, Estado, Ultramontanismo, Separação, Reforma Ultramontana. 

 

 

 

 

 

 Ciência, Modernidade E A Religião No Brasil Oitocentista. 

 

mailto:italosantirocchi@hotmail.com


 17 

 

Aparecido Barbosa 

pecidob@yahoo.com.br 
  

Resumo 

A presente comunicação é resultado de pesquisa realizada sobre alguns relatos de viajantes 

estrangeiros europeus, que no século XIX percorreram o vasto território brasileiro, a saber, 

John Mawe, Auguste de Saint-Hilaire, Luiz Agassiz e Elizabeth Agassiz. Entre os temas 

abordados por estes, privilegiamos o modo específico como direcionaram seus olhares para a 

arquitetura das igrejas, a vida do clero secular, as procissões e festas. Os relatos dos viajantes 

analisados foram objeto de estudos de outros historiadores, porém, percebemos uma lacuna 

deixada pela historiografia que não tomaram o fenômeno religioso como tema principal. 

Entretanto, o aspecto mais importante que pretendemos desenvolver diz respeito às forças de 

percepção que definem o “olhar” dos viajantes naturalistas sobre o fenômeno religioso. Pois 

em torno desse aspecto é possível pensar os modos e processos a partir dos quais se constitui a 

relação entre ciência e religião na modernidade do século XIX. Nesse sentido a História 

Natural, como matriz dos viajantes, surge como uma ciência moderna, que nos trópicos foi 

utilizada para fins científicos, econômicos, e para descrever a cultura e os costumes exóticos 

do brasileiro, dentre eles o fenômeno religioso. Mas emerge também um conceito de 

modernidade, como movimento homogêneo, universal e inexorável. Como método para a 

interpretação e avaliação dos trechos selecionados será feito uma análise qualitativa dos relatos 

produzidos pelos viajantes, a partir do conceito de “representação”, como uma concepção do 

outro a partir do seu mundo cultural, discutido por Roger Chartier. 

 

Palavras chaves: Fenômeno Religioso – Relatos de Viagem– Religiosidades – História 

Natural. 

 

 

 

 Dimensões da modernização e Ciências da Religião no Brasil. 

 

 

 João Miguel Teixeira de Godoy 

 Pontifícia Universidade Católica de Campinas                                                                                                 

Joãomigueltgo@yahoo.com.br 

 

Resumo 

A trajetória da modernização da sociedade brasileira traduz-se num movimento simultâneo e 

articulado de mudanças e permanências na sua estrutura econômica e social com impactos 

visíveis nos padrões de conduta e valores culturais de nossa população. Modernização 

contraditória com impactos decisivos nas características e dinâmicas de nossa vida religiosa. 

Diante desse quadro, dois desdobramentos 

relacionados nos interessam analisar. Primeiro a transição que se observa entre uma matriz 

religiosa de caráter mais sincrético para um momento de pluralização crescente e de 

fragmentação concorrencial. Trata-se da passagem de uma diversidade sincrética para uma 

diversidade concorrencial , dentro e fora do campo cristão. Em segundo lugar, o 

desenvolvimento crescente de um campo de estudos sobre a vida religiosa, que emerge no 

âmbito acadêmico e cada vez mais independente da lógica do pensamento religioso. 

Dedicamo-nos à análise das imagens e interpretações produzidas pela 

sociologia e história das religiões, domínios do saber integrantes do campo das ciências da 

religião. Visões que enfatizam ora o papel das religiões na construção das regras da integração 

e permanência, ora sua influência nas dinâmicas da dispersão e das mudanças sociais. 

Interpretações marcantes na produção historiográfica recente como pode ser verificada na 

pesquisa dos principais periódicos da área : Revista Brasileira de História (ANPUH), Revista 

de História (USP) e Revista Brasileira de História das Religiões (ANPUH). A partir de uma 
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análise de conteúdo, realizou-se um mapeamento da produção no sentido de identificarmos as 

temáticas mais exploradas, abordagens e forças de percepção, rumos e tendências da produção 

historiográfica. Mas sobretudo o modo como operacionalizam os conceitos de modernização e 

secularização. Quanto a estrutura da comunicação, definimos: caracterização do problema; 

critérios de seleção, classificação e avaliação do elenco de textos, discussão dos resultados.  

 

Palavras Chave: produção acadêmica, modernização, secularização, sociedade brasileira. 

 

 

 

 Godllywood: sua personal trainer espiritual. 

                                

 

Miriã Joyce de Souza Sales Capra  

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

miriajoyce@hotmail.com 

                                                                                  

Resumo 

No Brasil, diferente do que se previa com a secularização, não houve o fim da religião, mas 

sim sua readaptação. A contemporaneidade permite ao pluralismo religioso aflorar através de 

uma nova ferramenta para exercício de suas crenças: a mídia. Dentro do neopentecostalismo 

evangélico a maior expoente que se utiliza de tecnologia para expandir seu credo é a Igreja 

Universal do Reino de Deus - IURD, fundada pelo bispo Edir Macedo. Nesse contexto 

apresentaremos nesta comunicação sua filha, a jornalista Cristiane Cardoso que através das 

redes sociais criou o projeto Godllywood, com lições, metas, tarefas semanais e mensais, 

ensinamentos direcionados a conduta moral, ética, profissional como base para que a 

construção de identidade da mulher “iurdiana” seja diferente da imagem feminina transmitida 

pelos filmes de Hollywood. O projeto está presente em países com sede da igreja, tais como: 

Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra e Portugal. Utilizou-se a metodologia Popperiana 

hipotética – dedutiva, no intuito de embasar os resultados esperados em relação à midiatização 

da religião como propagadora de uma lógica de mercado às religiões, que são aqui destacadas 

como empresas religiosas que não mais realizam sua função tradicional. 

 

Palavras-chave: Godllywood, IURD, Pluralismo religioso, Midiatização da religião. 

 

 

 

 Memória e Identidade clerical no Brasil: uma análise a partir da imprensa 

periodista ultramontana, na segunda metade do XIX. 

 

 

Ana Rosa Cloclet da Silva 

PUC-Campinas 

ana.silva@puc-campinas.edu.br 

 

Resumo 

A comunicação visa testar a pertinência da atual discussão conceitual e teórica acerca dos 

mecanismos constitutivos da Memória e sua relação com a História, para o campo específico 

das Ciências da Religião. Para tanto, analisa a dinâmica de construção da memória e da 

identidade clerical por representantes do ultramontanismo no Brasil da segunda metade do 

século XIX, situando o modo como conceberam e representaram as tradicionais relações entre 

Estado e Igreja no Brasil, bem como a associação identitária por eles promovida entre 

catolicismo romano, modernidade, civilização e progresso. Partindo do pressuposto teórico de 

que toda forma científica da memória coletiva é resultado de uma construção, cujos materiais, 

formas de organização e publicização são fruto de escolhas que dependem de relações de 
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poder e regimes de historicidade próprios a cada época, a pesquisa elege como fonte 

privilegiada a imprensa periodista católica, um dos principais veículos do discurso 

ultramontano no Brasil da época.  

 

Palavras-chaves: Memória; História; ultramontanismo; imprensa católica. 

 

 

 

 

 Política E Fundamentalismo Religioso: uma relação brasileira. 

 

 

Aretha Beatriz Brito da Rocha  

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

aretha_beatriz@yahoo.com.br  

 

  

Resumo 

 O cenário político nacional tem demonstrado ao longo da história diferentes frentes partidárias 

e ideológicas que influenciam diretamente na construção do Estado brasileiro. A religião 

também ocupa este cenário, reconfigurando as formas de se pensar e de se fazer política. 

Mesmo diante do debate em torno da secularização, princípios e valores predominantemente 

religiosos ainda influenciam a vida de muitos indivíduos, inclusive, com o surgimento de 

crenças preocupadas em se fortalecer e garantir seu espaço na esfera pública. O movimento 

protestante conservador, também conhecido como fundamentalismo religioso tem ocupado 

esses espaços significativamente e causado muitas polêmicas. Isso porque a mentalidade 

fundamentalista subjuga aqueles que não compartilham das mesmas convicções, gerando 

diversas contradições e conflitos. Dessa forma, buscou-se analisar a partir de uma pesquisa 

qualitativa e bibliográfica, em que medida as relações impostas por essa nova configuração 

religiosa e política impactam na sociedade brasileira, resultando na compreensão de que a 

aproximação destes dois polos sempre foi significativa para definir a agenda política do 

Estado. Portanto, compreender os discursos e as práticas fundamentalistas pensando, 

justamente, em seu impacto na política brasileira demonstra que esta relação pode dificultar o 

andamento de diversas atividades, sejam elas políticas, religiosas, culturais ou sociais.  

  

Palavras-chave: Política. Religião. Fundamentalismo. Brasil.   

 

 

 

 

 Religiões Públicas, Pluralismo E Secularização No Brasil. 

 

 

Maria Augusta Gentilini  

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

gutagentilini@hotmail.com 

                                                                                

Resumo 

O pluralismo religioso reflete o convívio com a diversidade de crenças e as possibilidades do 

seu exercício. Esta "subjetivação da religiosidade" aponta o quanto os indivíduos, ao invés de 

deixarem de ser religiosos, adotaram diferentes formas de praticar seus credos. Alguns estudos 

se ocupam da análise do trabalho histórico das agências religiosas na própria construção dessa 

sociedade como esfera relativamente separada (Montero 2009; Giumbelli 2002). Neste 

contexto se configuram as religiões públicas (Montero 2016), um supermercado de rituais, 

doutrinas e práticas religiosas bastante articulado. Como exemplo, apresentaremos nesta 
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comunicação, o Centro Espírita Estrela Guia – MG – Brasil. Sua doutrina: uma mistura de 

Umbanda Sagrada, espiritismo Kardecista e Reiki.  Utilizou-se a metodologia sociológica 

hipotético-dedutiva de caráter qualitativo verticalizado no intuito de validar os resultados 

esperados em relação à secularização enquanto fonte criadora das religiões públicas, que por 

sua vez são aqui tratadas enquanto fruto do pluralismo religioso e suas interseções singulares 

associadas à solidificação do Estado laico brasileiro. 

 

Palavras-chave: secularização, pluralismo religioso, religiões públicas, cultos mediúnicos. 

 

 

 

 “Un corderillo disfrazado de lobo”: Espiritualidade e militância na música de 

Violeta Parra. 

 

 

Ceci Maria Costa Baptista Mariani 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

cecibm@puc-campinas.edu.br 

 

. 

Resumo 

Violeta Parra (1917-1967) é uma artista chilena. Compositora, cantora e artista plástica, 

profundamente identificada com a cultura popular e tocada pelo sofrimento do povo pobre, 

deixou uma obra notável pela força de uma espiritualidade militante e política. Sua obra 

enraizada é fruto de uma proximidade estreitada por anos de pesquisa em que percorreu as 

regiões pobres do Chile recolhendo e compilando música folclórica. Situada no âmbito da 

pesquisa sobre a relação entre mística e arte e tendo como referência a análise do fenômeno 

místico por Juan Martín Velasco, especialista que oferece uma compreensão de mística aberta 

ao âmbito da realidade secular e também a teoria do símbolo de Paul Tillich inferida de sua 

teologia da cultura que postula que toda a realidade cultural e finita pode ser revelatória do 

divino e todo objeto criado pode se tornar símbolo da realidade última, essa comunicação 

pretende, através de metodologia teórica, apresentar os elementos de espiritualidade na poesia 

dessa artista, apresentada pelo poeta Nicanor Parra, seu irmão, no poema “Defensa de Violeta 

Parra”, escrito pouco depois de sua morte, como sendo “Un corderillo disfrazado de lobo”. 

Pretende-se demonstrar que as canções de Violeta Parra podem ser compreendidas no quadro 

de uma mística contemporânea que se desenvolve no contexto de uma sociedade secularizada 

que possui como característica fundamental a crítica e o compromisso social.  Mística 

contemporânea que se apresenta como uma “mística de olhos abertos” (cf. Metz) e “em luta 

pela libertação” (cf. Gustavo Gutierrez). 

 

Palavras-chave: Violeta Parra, espiritualidade, arte, militância política. 
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2- Simpósio Temático - Do Apelo À Tradição À Construção De Memórias Em 

Comunidades Religiosas De Matriz Africana. 

 

 
Coordenação:  
João Ferreira Dias (ISCTE-UL);  

Francesca Bassi (UFRB);  

Valéria Amim (UBI) 

 

 

 

 Candomblé, consumo e memória. 

 

 

 Anna Maria Salustiano 

Universidade Federal De Pernambuco 

Annasalustiano@Gmail.Com  

 

Resumo 

Inseridos em tempos que prezam pelo que é efêmero, a religião e o exercício religioso, são 

construídos e demarcados por diálogos outros, adaptações e estratégias de mercado. Neste 

artigo, voltamos o nosso olhar ao candomblé, a religião que cultua as forças da natureza, 

possui um arcabouço doutrinário e uma estrutura eclesiástica diferenciada. O nosso objeto de 

investigação se constitui como uma religião de nicho, que abraçou objetivos com intuito de 

alcançar o público prioritário para o seu proselitismo. Apropriando-se dessa realidade, 

propomos uma reflexão que discuta a relação do candomblé com o consumo, um dos 

responsáveis em constituir a memória coletiva desta religião. Pontuaremos os entrelaçamentos, 

as formas de governo nas casas de culto, a composição doutrinária, as divindades cultuadas. 

Este cenário em que o Candomblé está inserido caracteriza-se como um campo em que as 

representações sociais transformam a constituição da esfera da religião num espaço de 

crescente concorrência pela preferência dos fieis.     

 

Palavras-chave: Candomblé; consumo; memória; representações sociais. 

 

 

 

 O Passado Composto No Candomblé Da Bahia – O “Antigamente”Como Lugar 

De                                                                                                                                                             

Memória E Aporte Político. 

 

 

João Ferreira Dias  

(CEI-IUL) 

 

Resumo 

A temática do passado nos estudos afro-brasileiros tem estado acantonada às discussões de 

longue durée de pureza nagô, idioma diacrítico quer dos terreiros quer de parte da pesquisa 

especializada, veiculada tanta à herança científica da escola clássica de Nina Rodrigues e mais 

tarde de Roger Bastide, quanto ao que Castillo (2010) designa por “orgulho étnico dos nagôs”.  

Nesta comunicação proponho observar o passado enquanto referencial normativo 

candomblecista, não mais intrincado a uma dialética pureza/degeneração expressa no binómio 

nagô/banto, mas antes em passado/presente, num vaivém temporal em que passado opera 

como ferramenta política de autenticidade. Nesse sentido, o Candomblé “de antigamente” é 
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tanto um lieu de mémoire (Nora 1989) no sentido nostálgico, quanto um recurso político que 

depura o campo religioso afro-brasileiro do Candomblé.  

 

Palavras-chave: Candomblé, Bahia, memória, passado, nostalgia, política.  

 

 

 

 Tradição do sacrifício 

 

 

Marlúcia Mendes da Rocha 

malu.mm@gmail.com 

 

Resumo 

A discussão estabelecida na proposta desta pesquisa nasceu a partir da 

observação e vivência das tradições que encerram segredos nas 

religiões de matriz africana. Os brasileiros vêm assistindo o 

crescimento geométrico de religiões pentecostais e isso tem propiciado 

reações contrárias às religiões de matrizes africanas. Nesse sentido, 

procurou-se mostrar a importância de determinados rituais para a 

manutenção da religiosidade afro-brasileira. Por meio das narrativas 

orais (Pierre Nora), pode-se estabelecer correlação entre memória (Le 

Goff), oralidade e o conceito de performance (Paul Zumthor) como 

lugares de preservação e resistência religiosa para entender e 

justificar a importância do sacrifício animal ou sacro ofício no culto 

dos orixás. Segundo se observa os sacrifícios são realizados em várias 

religiões, tanto no mundo judeu, como no mundo muçulmano, além de 

outros povos e culturas. No entanto, a discriminação e o preconceito 

em relação ao sacrifício animal estão fortemente instalados apenas nas 

religiões de matriz africana. Pretende-se ainda discutir aspectos da 

mestiçagem cultural (Laplantine e Nouss), sobretudo a ideia de 

mediação, que se exerce naquilo que é intermediário, naquilo que está 

nos interstícios, fruto dos cruzamentos, dos amálgamas das trocas 

instaladas nas séries culturais. Os sujeitos da pesquisa são pessoas, 

filhos e pais de santos, pertencentes a duas comunidades religiosas; 

um grupo de candomblé da nação angola, situado em Ilhéus, na Bahia e 

outro grupo de culto aos orixás de tradição yoruba, situado em São 

Paulo. A metodologia trabalhada é a de estudo de caso, realizado por 

meio de entrevistas e observação participante. 

 

Palavras-chave: ritual – sacrifício animal – memória – mestiçagem cultural 
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3- Simpósio Temático - Ciências E Cosmovisões Religiosas E Espirituais: 

(Des)Encontros Na (Re)Construção Social Da Realidade. 
 

 

 Coordenação:  
Noémia Maria Simões, ISEL e CLEPUL, noemiacerto@gmail.com 

 

 

 

 Caboclos e orixás no terreiro: modos de conexão e convivência. 

 

                

 Miriam C. M. Rabelo  

UFBA  

mcmrabelo@uol.com.br 

Ricardo P. Aragão  

UFBA/FAT  

ricardop@ufba.br 

 

Resumo 

Índios, boiadeiros, marujos – caboclos são muitos, mas todos brasileiros. Diferem, assim, em 

bloco, dos orixás, entidades africanas com as quais dividem o espaço da maioria dos terreiros 

de candomblé de Salvador. A condição de entidades nativas rendeu-lhes em alguns meios e 

entre alguns estudiosos o status de adições inapropriadas a espaços idealmente definidos pela 

fidelidade à África e regulados por princípios cosmológicos do culto aos orixás. Segundo esse 

raciocínio a presença do caboclo indicaria justamente o afrouxamento das formas de culto 

originárias do continente africano. Santos (1995) foi um dos primeiros autores entre os 

estudiosos do candomblé a tomar o caboclo como tema principal de pesquisa. Procurando 

entender a incorporação destas entidades nativas nos candomblés de Salvador, concluiu que “o 

caboclo é menos brasileiro do que aparenta ser e mais africano do que se poderia crer”. Sua 

entrada no candomblé, argumentou o autor, foi guiada pela lógica deste sistema religioso; não 

é nem sinal de degradação do modelo “africano”, nem resultado de simples articulação entre as 

culturas ameríndia e africana. A semelhança entre o caboclo e orixás como Exu e Oxossi, bem 

como o culto a entidades “donas da terra” entre alguns dos grupos étnicos responsáveis pela 

formação do candomblé (notadamente os povos bantu) sugerem que, apesar das diferenças  

significativas entre os deuses africanos e os caboclos, existiu “um pressuposto lógico” para a 

inserção destes últimos no candomblé. Neste trabalho pretendemos, como Santos, discutir a 

presença dos caboclos nos candomblés de Salvador, mas fazê-lo a partir de outra questão: não 

mais preocupados com a determinação das origens do caboclo (indígena, africano, brasileiro?), 

ou mesmo interessados em abordar seu ingresso no candomblé a partir da relação entre 

tradição e inovação, importa-nos tratar do modo como convivem nos terreiros e nos corpos de 

seus adeptos entidades da terra e da África. Ou seja, propomos abordar as relações entre 

caboclos e orixás como questão de convivência e avançar no entendimento do estilo de 

convivência que é cultivado no candomblé. Mas ao invés de tomar o terreiro – ou os corpos 

dos adeptos – simplesmente como espaços em que as relações entre caboclos e orixás se 

desenrolam, queremos refletir também sobre os tipos de espaço (e de corpos) que são feitos 

através dessas relações. 

 

Palavras-Chave: Caboclos, Orixás, Candomblé. 
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 Religious Freedom in Crisis. 

 

 

 Maria Helena Guerra Pratas 

ISEC                                                                                       

 hpratas@isec.universitas.pt 

 

Resumo 

Religious freedom is a human right and belongs to the fundamental dignity of every human 

person (Universal Declaration of Human Rights). “Part of the world’s rich cultural heritage is a 

range of religious conceptions of the purpose of life. Freedom of thought, conscience and 

religion is one of the foundations of democratic society” (Council of Europe, 2008: 22-24). 

Religious freedom violations are increasing all over the world (Pew Research Centre, 2015). 

Freedom is often attacked and religion continues to be used by some as a pretext for violence 

(Glendon, 2012). Religious minorities are proliferating around the world, due to many factors 

such as wars, labor, refugee flight, etc. Religious freedom promotes peace by reducing inter-

religious conflict (Farr, 2008). Interaction and exchange among people of different religious 

traditions can be a mutual enrichment. Inter-religious dialogue means to go beyond distrust or 

suspicion to respectful acceptance, hospitality and collaboration at all possible levels. 

“Engaging with issues of religion and conflict is not without difficulties. But their direct 

engagement with reconciliation efforts to provide practical tools to counter religious extremism 

puts them at the forefront of this debate. Their experience can help…” (Blair, 2014: 4). A case 

study is presented which shows that religious communities may work as agents able to build 

bridges with dimensions that are beyond the range of action of any political force (Vilaça, 

2008: 86). 

Keywords: Religious freedom violations; intercultural dialogue; religious communities; peace 

 

 

 

 Xamanismo Feminino e a Epifania da Mitopoética Sateré Mawé. 

 

 

Sheila Nunes  

Universidad de Évora  

syt@live.com.pt  

 

Resumo 

Os Sateré Mawé estão na Amazónia Brasileira, são falantes da língua indígena que leva o 

mesmo nome da etnia. Na língua nativa significa Lagarto de Fogo e Papagaio Falante 

respetivamente. O sacerdócio exercido é caracterizado pela sabedoria do universo metafísico, a 

capacidade de fazer a viagem extática, onde adquire o conhecimento encontrado nos espíritos.  

Sendo os xamãs portadores da arte da comunicação entre seres humanos e seres 

sobrehumanos. Assim, proponho apresentar uma etnologia do xamanismo amazónico, sua 

mitopoética e o exercício de pajelança de uma mulher da comunidade étnica Sateré Mawé, 

com o objetivo de aumentar os dados para o estudo de fenómenos xamânicos e de género. O 

mito ocupa lugar de primazia. Por meio da mitologia se obtém a mensagem sacra da 

comunidade étnica. A comunicação herdada do tempo mítico explica o momento extático no 

qual o pajé se transforma tomando forma corpórea de animal e dialoga com os seres orgânicos 

habitantes do mundo natural, negocia com os espíritos, entrar e sai do mundo metafísico. Para 

chagar aos dados foram utilizados critérios sociais. Apoiando-se no método da observação 

participante. De modo que, apresento a análise etnográfica dos dados obtidos e as 

considerações da pesquisa de campo, a saber o xamanismo feminino revelado por meio do 

mito e da poesia, a Mitopoética Sateré.  
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Palavras-chave: Mitopoética; Sateré Mawé; Género; Xamanismo. 

4- Simpósio Temático - Religião, Secularização e Pós-Modernidade. 

 
Coordenação: 
José Brissos-Lino (ULHT), P901776@ulusofona.pt;  

Vitor Rafael (ULHT), vitorraf@gmail.com 

 

 

 

 A síndrome do Samaritano no contexto judaico do I século e o acolhimento ao 

estrangeiro. 

 

 

Prof. Doutor José Brissos-Lino  

Universidade Lusófona  

P901776@ulusofona.pt 

 

Resumo: 

Uma parte dos líderes religiosos do cristianismo ocidental contemporâneo deixaram-se cativar 

por uma postura de repúdio pelo estrangeiro, seja ele migrante ou refugiado, em nome da sua 

religião. 

O conhecido episódio do samaritano, relatado no evangelho por Jesus de Nazaré, permite uma 

reflexão sobre as diferentes causas dessa falta de acolhimento, mas elucida igualmente sobre o 

novo conceito de próximo e da misericórdia e compaixão como caminho essencial para a vida 

eterna. 

 

Palavras-chave: estrangeiro, religião, próximo, misericórdia. 

 

 

 

 Crença e secularização na contemporaneidade: considerações na perspectiva 

psicanalítica. 

 

 

Fuad Kyrillos Neto 

Universidade Federal de São João del-Rei   

fuadneto@ufsj.edu.br 

Carlos Roberto Drawin  

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

carlosdrawin@yahoo.com.br 

 

Resumo 

Interessa-nos a dimensão da religiosidade em sua efervescência na sociedade ocidental 

contemporânea que, com sua dimensão secularizante, institui novos laços sociais. Nossa 

abordagem da questão se faz a partir da revisão teórica da religião no legado freudiano-

lacaniano, fato que determinou o nosso interesse pela vertente subjetiva do fenômeno religioso 

em sua experiência afetiva em relação ao sagrado. A psicanálise freudiana apresenta o discurso 

religioso como uma neurose coletiva e como uma defesa contra o desamparo frente ao medo 

da morte. Para Lacan, a religião assume uma posição de fornecedora de sentido para a 

realidade e, assim, triunfará. Ele propõe uma definição de pai em três dimensões: simbólico, 

imaginário e real. O pai no real é apresentado como possibilidade de fazer o luto do pai ideal. 

Lacan, em sua leitura do trágico grego, privilegia a autoridade fragmentada. Uma característica 

marcante da secularização contemporânea é a consciência da imensa pluralidade das religiões 

e a convicção de seu caráter subjetivo, no qual cada um constrói e escolhe a própria crença. Ao 
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refletirmos sobre a secularização, a partir da posição lacaniana frente ao trágico, deduzimos 

que se o pai está moribundo nos resta a construção de um saber que nos possibilite fazer o luto 

do pai ideal e onipotente. Frente ao real da constatação da decadência paterna, não restaria ao 

sujeito contemporâneo, por intermédio da privatização do divino, a construção de uma crença 

possível para si?  

 

Palavras-chave: Secularização, contemporaneidade, religião e psicanálise. 

 

 

 

 Islamismo, Comunismo E Secularismo Na Albânia: As Influências Da História, 

Memórias E Narrativas Opressoras Na Religiosidade Contemporânea. 

 

 

Servet Dema 

Centro Universitário Adventista de São Paulo 

s.dema-sda@hotmail.com 

Marcelo E. C. Dias 

Centro Universitário Adventista de São Paulo 

marcelo.dias@ucb.org.br 

 

 

 Resumo 

A Albânia marcou a sociedade europeia como um dos países mais religiosos até o final do 

século 14. O país apresenta hoje uma condição bastante secular e resistente ao cristianismo. 

Este artigo busca demonstrar a influência dos acontecimentos histórico-políticos como a 

entrada do islamismo de forma obrigatória pelos otomanos, as duas guerras mundiais e a 

presença do comunismo afetaram a religiosidade dos albaneses. A Albânia chegou a ser 

declarado o primeiro país ateu do mundo. Essa opressão acabou afetando a população albanesa 

e despertando uma reação nacionalista denominada albanismo, “a bíblia e o alcorão de todo 

albanês”. 

Tendo por base a revisão bibliográfica como processo metodológico, percebeu-se que, de fato 

existe uma atenuação religiosa na Albânia, apesar da presença do islamismo, mas também 

existem traços culturais que apontam para um possíveis diálogos inter-religiosos. 

 

Palavras-chave: Religiosidade; opressão; secularismo; diálogo inter-religioso. 

 

 

 

 

 Reflexos da realidade cristã contemporânea: a Igreja Evangélica Chinesa de 

Lisboa. 

 

 

Mariana Bernardo Nunes 

FCSEAUL  

rosa.cem@hotmail.com 
1 

Resumo 

A presente comunicação explora uma das novas formas de Cristianismo em Portugal e cuja 

interação com a comunidade chinesa lisboeta contribui para acelerar um processo de adaptação 

e integração das “recém-cristianizadas” famílias chinesas na sociedade portuguesa. Ora, tal 
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crescimento não seria possível se não se tivesse em consideração outros fatores, 

nomeadamente, uma “relativa abertura religiosa” no seio do território chinês. 

Neste sentido, procurou-se dividir o tema em dois principais pontos, sendo que o primeiro se 

refere às duas “Igrejas” contemporâneas que coexistem na China: a Igreja Protestante “oficial” 

e a Igreja “subterrânea”, composta pelas jiating jiaohui (“igrejas em casa”). Na realização 

deste primeiro ponto, procedeu-se à leitura de obras e vários artigos (académicos e 

jornalísticos) que retratam a situação de perseguição das jiating jiaohui. 

Relativamente ao último ponto, centra-se na Igreja Evangélica Chinesa de Lisboa e, para 

efeitos de recolha de informação, além da consulta do website oficial da IECP (a Igreja-

“mãe”), procedeu-se à realização de uma entrevista (em inglês) no edifício de Arroios a Zhang 

Biyun (张碧云) ou Belinda, esposa do pastor Norman Lo (羅裕威).   

Apesar do esforço de evangelização que se estende às “igrejas chinesas”, em Portugal, a Igreja 

Evangélica Chinesa de Lisboa reconhece uma falta de cooperação entre este espaço e outras 

instituições de cariz religioso, possivelmente dificultando a sua total aceitação na sociedade 

portuguesa. 

 

Palavras-passe: Cristianismo, jiating jiaohui (家庭教会), “igrejas chinesas”, Igreja Evangélica 

Chinesa de Lisboa (里斯本华人基督教会)  

 

 

 

 Símbolos religiosos e identidades coletivas em tempos de mudanças sociais. 

 

 

Júlia M. Lourenço, Universidade do Minho 

 jloure@civil.uminho.pt 

Eduardo J. Duque, 

Universidade Católica de Braga 

ejduque@gmail.com 

 

Resumo  

Este artigo pretende analisar como se vem dando resposta nos tempos atuais ao apelo à oração. 

Este apelo foi solicitado, no caso concreto de Fátima, há 100 anos atrás, numa mensagem 

geralmente apresentada de uma forma muito simples, como a solicitação da oração diária do 

terço. A questão aqui em análise centra-se em perceber se a reconfiguração da religião na 

atualidade (Duque, 2014), em tempos de profundas mudanças socioculturais e tecnológicas, 

crises económicas e migrações, guerras e terrorismo, pode continuar a passar por este apelo em 

aparições católicas, ou seja, neste texto procura-se analisar até que ponto é que o apelo à 

oração nestes contextos se adequa às novas transformações da sociedade. Deste modo, não se 

trata de discutir o estatuto ontológico do pedido, ou de mostrar a veracidade ou falsidade das 

revelações, mas da sua adequação aos tempos modernos.  

Após revisão bibliográfica, procede-se à análise empírica de um estudo de caso. Para este 

efeito, selecionou-se as Exposições sobre Contas de Rezar (terços e rosários de várias 

religiões) que têm vindo a decorrer no Norte de Portugal (Lourenço e Duxbury, 2015; 

Lourenço, 2016). Faz-se uma análise de conteúdos das centenas de testemunhos escritos 

livremente pelos visitantes, durante o período de 13 de Outubro 2013 a 13 de Maio 2017 e 

discute-se os mesmos. 

Os resultados obtidos na análise efetuada provam a importância da oração e do rosário em 

várias culturas no século XXI segundo os testemunhos analisados. 

 

Palavras-chave: símbolos religiosos /rosários / identidades coletivas / mudanças sociais / pós-

modernidade.  
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 O Fenómeno Do Empreendedorismo No Seio Das Igrejas Neopentecostais 

Portuguesas. 

 

 

Vítor Manuel Raposo Rafael 

 ULHT 

vitorraf@gmail.com 

 

 

RESUMO 

O surgimento em força das igrejas neopentecostais, particularmente a partir da década de 

setenta do século XX, está certamente associado ao rápido incremento do processo de 

globalização da economia mundial que se tem vindo a sentir desde então. Desde o fim da 

segunda guerra mundial e particularmente com a queda do mundo de Berlim, se tem assistido a 

um processo de rápida expansão e homogeneização da economia, política e cultura ocidental 

por todo o mundo. A acompanhar todo este processo está a propagação do neoliberalismo, 

doutrina que impõe um conjunto de ideias políticas e económicas que defendem, entre outras, 

a não participação do estado na economia, levantamento total das restrições do comércio a fim 

de promover o crescimento da economia e o desenvolvimento social. Ao se acompanhar o 

avanço da globalização da economia e neoliberalismo em todo o mundo, tem-se verificado um 

incremento de adesões de cristãos ao evangelho da prosperidade. Aqui em Portugal, com a 

perda progressiva do protecionismo do estado em políticas de emprego e aumento do índice de 

desempregados, nestes últimos tempos tem-se tentado diminuir essa mesma taxa através da 

estimulação à criação de pequenas e médias empresas, recorrendo a práticas de 

empreendedorismo. As igrejas neopentecostais nacionais, também elas consistentes com a 

lógica do mercado assente na lei da oferta e procura, têm procurado satisfazer as necessidades 

dos seus fiéis em todas as áreas das suas vidas, inclusive a financeira, incentivando muitos dos 

seus fiéis a assumirem o “espírito empreendedor”. 

 

Palavras-chave: Neopentecostalismo, Neoliberalismo, Economia, Empreendedorismo 
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5- Simpósio Temático - Fé e Globalização. 

 

 

Coordenação: 

José Brissos-Lino (ULHT), P901776@ulusofona.pt 

Vitor Rafael (ULHT); vitorraf@gmail.com. 

 

 

 

 Religião e Globalização na Amazônia: práticas religiosas e o sistema social em 

Parintins Amazonas-Brasil.  

 

 

Maria Sandrelle Gonçalves Cardoso 

UFAM 

sandrellegoncalves@hotmail.com  

  

  

  

Resumo 

A presente comunicação discute resultado de pesquisa exploratória sobre religião e 

globalização na Amazônia, se propondo a investigar a fé Cristã Evangélica Pentecostal em 

Parintins-Amazonas-Brasil; conhecer o perfil socioeconômico dos membros e verificar as 

principais práticas religiosas, bem como sua articulação ao sistema social vigente.  O estudo 

realizou-se no município de Parintins, localizado no baixo Amazonas distante 369 km de 

Manaus capital do Estado do Amazonas, na Igreja Assembleia de Deus do Amazonas do 

município de Parintins, contou com aplicação de formulário com perguntas fechadas e 

semiabertas a 10 informantes e observação durante 30 dias de algumas práticas religiosas dos 

membros evangélicos da Igreja Assembleia de Deus do Amazonas. O estudo demonstrou perfil 

socioeconômico dos membros caracterizado por vulnerabilidade socioeconômica e práticas 

religiosas que buscam responder aos sofrimentos e anseios de seus membros.  

 

Palavras-chave: Religião; Globalização; Fé Cristã Evangélica.  
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6- Simpósio Temático - Gnose e esoterismo Ocidental. 

 

 
Coordenação: 

Rui Lomelino de Freitas (ULHT), rui.lomelino.freitas@gmail.com;  

José Carlos de Abreu Amorim (U. João Pessoa), carlosrc23@gmail.com. 

 

 

 

 Altos graus maçônicos: complemento a uma lição inacabada? 

 

 

João Florindo Batista Segundo  

jf.segundo@gmail.com 

Josefa Taíse Rolim Santos  

taiserolim@gmail.com 

 

Resumo 

A franco-maçonaria – ou maçonaria especulativa – instituição já sob enfoque dos estudos em 

Esoterismo Ocidental, foi organizada na primeira metade do século XVIII e se dedica ao ofício 

de construção enquanto alegoria moral, de modo que a compreensão do real se dá por um 

esforço pessoal de elucidação progressiva ao longo de níveis sucessivos, uma hermenêutica 

simbólica pautada em três graus iniciais (aprendiz, companheiro e mestre), cuja culminância é 

a representação da recente lenda de Hiram Abiff, que de fundidor, na Bíblia, é alçado à 

condição de tipo ideal de construtor, por morrer em nome da honra e “renascer” como 

“arquétipo” de elevados padrões morais. No terceiro grau, o assassinato do arquiteto (também 

o era) resulta no Templo de Salomão inconcluso e na criação de uma nova palavra de mestre (a 

anterior, compartilhada entre Salomão, rei de Israel, Hiram, rei de Tiro e Hiram Abiff, este 

levou para o túmulo). Os registros históricos comprovam que o ritual do grau de mestre logo 

sofreu uma série de alterações, além do que, lhe seguiram uma miríade de novos graus. O 

presente trabalho visa analisar se os “altos graus” maçônicos surgidos em França e Inglaterra 

entre os séculos XVIII e XIX são o complemento a uma lição inacabada no de mestre. Para 

tanto, recorreremos às pertinentes pesquisas desenvolvidas por David Stevenson, Jan A. M. 

Snoek, Henrik Bogdan e Arturo de Hoyos. 

 

Palavras-chaves: Maçonaria; Esoterismo Ocidental; grau de mestre. 

 

 

 

 A meditação e sua prática em correntes do Esoterismo Ocidental 

 

 

Por Fabio Mendia  

PUC SP 

fmendia@uol.com.br 

 

Resumo 

Afinal, o que é a meditação?  

Ela é utilizada tanto na maioria das práticas religiosas orientais e ocidentais, quanto em 

atividades nada religiosas, como, por exemplo, em: processos de cura; artes marciais; 

tratamentos psiquiátricos, ou até em programas para aumentar a produtividade nas empresas. 

Assume, inúmeras formas, com distintas manifestações, e diferentes objetivos. Por isso, ha 

uma tendência entre alguns estudiosos de, ao invés de falar em “meditação” como um objeto 
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de estudos, difícil de ser definido, falar em “práticas meditativas”, que visam algum tipo de 

alteração da consciência, ou de abertura para a Gnose, cada uma sendo estudada 

independentemente. 

Nas várias correntes derivadas do Esoterismo Ocidental, ha uma ampla gama de influências 

antigas, que vai das tradições orientais, ao Cristianismo, ao Sufismo, à Cabala, ao Hermetismo, 

ao Neoplatonismo etc... embasando suas respectivas práticas meditativas. No entanto é comum 

encontrar pessoas referirem-se a essas práticas como se fossem essencialmente a mesma coisa 

feita de maneiras diferentes e utilizá-las fora de seu contexto, às vezes até mesclando suas 

técnicas. 

O presente trabalho, comparando textos de algumas dessas tradições, visa apontar diferenças 

entre essas práticas e alertar para as possíveis dificuldades decorrentes de seu uso sem levar em 

conta a cosmovisão que lhe dá sustentação. 

Palavras Chaves: práticas meditativas, cosmovisão, coerência, Gnose. 

 

 

 

 Corpo, Perenidade E Conhecimento: A Vitória Da Vida Ante As Faces Do Tempo. 

 

 

João Florindo Batista Segundo 

 jf.segundo@gmail 

José Carlos de Abreu Amorim 

carlosrc23@gmail.com  

  

  

Resumo  

O sentido de finitude, a dura face do tempo que a todos prende, desagrega-nos e tornarnos 

perecíveis, angustia o homem desde sua tomada de consciência enquanto um Ser que não 

escapará da ânsia de Saturno. Nesta perspectiva, estabelecem-se estruturas simbólicas de 

enfrentamento da realidade, sendo um dos relatos fundantes da consciência do Homo sapiens 

sapiens o da ideia do corpo incorruptível, aquele corpo que, apesar de passar pela fronteira que 

divide vida e morte, mantém sua estrutura intacta, perdurando neste estado a contradizer os 

ditames de Cronos. Noutra via, encontramos o corpo, cuja narrativa é a de se corromper para, 

pelo ato de passar por esta transformação, renascer, qual fênix oriunda das cinzas. Neste 

trabalho, analisaremos dois personagens cuja corporeidade seguem estas duas vias de relato, a 

da incorruptibilidade e a da corruptibilidade, a saber, Christian Rosenkreuz e Hiram Abiff, 

personagens fulcrais, respectivamente, dos relatos simbólicos do Movimento rosacruz e da 

franco-maçonaria. Os mitemas envolvendo a descoberta/ocultação de seus corpos denotam as 

posturas contraditoriais das narrativas que fundam a imagética destes movimentos. 

Procuraremos lançar luzes sobre a abordagem do binômio vida/morte no contexto do 

esoterismo ocidental, observando a abrangência dos movimentos maçônico e rosacruz e as 

possíveis interações que tais narrativas proporcionam entre ambos.   

 

Palavras-chaves: Rosacruz; Maçonaria; Esoterismo Ocidental; Corpo.    

 

 

 

 O ovo, a serpente e o pássaro: a alquimia em textos rosacruzes. 

 

 

José Carlos de Abreu Amorim 

UFPB 

carlosrc23@gmail.com 

 

Resumo 
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O século XVII presencia o despontar de diversos tratados sobre alquimia, cabala, teosofia, 

dentre outros. Algumas destas obras surgem sob a égide do movimento rosacruz. Neste 

trabalho, optamos por recortar uma confluência simbólica específica, pautada em três 

elementos: o ovo, a serpente e o pássaro, símbolos que aparecem com ampla carga simbólica 

no terceiro manifesto rosacruz – As Bodas Químicas de Christian Rosacruz e que seguiram 

presentes na vasta produção vinculada ao movimento rosacruz. Compreendendo que são 

manifestações do movimento, além dos manifestos rosacruzes do século XVII, o Geheime 

Figuren der Rosenkreuzer – organizado no século XVIII e gestado nos séculos XVI e XVII –, 

pautaremos nossa análise nas Bodas químicas e na iconografia deste último, a fim de observar 

a pertinência de conceitos gnósticos imbricados na produção citada acima e, desta forma, no 

imaginário rosacruz que perpassa os quatro séculos desde os primeiros ecos do movimento. 

 

Palavras-chaves: Gnose; rosacrucianismo; simbólica; Geheime Figuren der Rosenkreuzer.  

 

 

 

 O transpasse de noções egípcias para a religião cristã nascente. 

 

 

Maria Cecília Mendia 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 mcmendia@gmail.com 

 

Resumo 

 Muito se tem escrito sobre a influência do médio platonismo na religião cristã nascente. Mas 

pouco se divulga o transpasse de noções da religião do antigo Egito para os primeiros 

doutrinadores cristãos.  Nosso objetivo é o de fazer uma análise crítica do conceito da Criação 

e seus agentes encontrados no Poimandres, e, seguir o fio condutor helenístico que o levou à 

religião cristã.  O tema da Criação foi abordado intensivamente, pelos primeiros doutrinadores 

cristãos, desde o primeiro até o terceiro século da Era cristã, mas sempre em linguagem 

helenística sem considerar que sua origem era bem anterior. O resultado que se espera desse 

estudo é o de apresentar o traspassamento com a inserção de conceitos religiosos da antiga 

religião egípcia na religião cristã nascente, para mostrar a importância da contextualização 

para a compreensão de conceitos religiosos.   

 

Palavras chave: transpasse  Egito  Criação  religião cristã . 

 

 

 

 Sapienza pitagorico - alessandrina quale fondamento della Tradizione 

Occidentale. 

 

 

Luca Valentini 

Univ. de Pisa 

 

 

Abstract 

 "Partendo dalle radici ancestrali, italiche e magnogreche del Pitagorismo e coniugandole con la 

criptica storia dell'insediamento alessandrino alle falde del Vesuvio, nelle colonie di Cuma, 

Ercolano e Pompei, oltre che nella città Napoli, questo studio intende tematizzare circa la 

profonda incidenza che una particolare dimensione sapienziale ed ermetica ha avuto nell'ambito 

non solo della civiltà italiana, ma dell'intera tradizione spirituale europea. Se si assume per vero 

il principio secondo cui non vi è conoscenza profonda della cultura classica senza una sua 

interpretazione ermetica, è ben comprensibile come, dalla cultura greco - romana fino al 
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platonismo rinascimentale fino alle soglie dei primi del '900, una linea rossa si sia perpetuata in 

personaggi più diversi. Il nucleo del presente studio intende evidenziare come il deposito 

sapienziale pitagorico - alessandrino, dopo un sintetico excursus, si sia rimanifestato nel XVIII 

secolo nella cosiddetta Scuola Ermetica Napoletana nella continuità iniziatica che dal 

Raimondo di Sangro, Principe di San Severo giunge fine agli insegnamenti magici di Giuliano 

Kremmerz".  

 

Keyword: Pitagoriso, ermetismo, Rinascimento italiano, Scuola Ermetica Napoletana. 

 

 

 

 Uma gnose rosacruz na franco-maçonaria francesa: La Géométrie du Maçon, de 

François-Nicolas Noël. 

 

 

José Carlos de Abreu Amorim 

UFPB  

carlosrc23@gmail.com 

 

Resumo 

O termo gnose no título deste trabalho versa diretamente sobre a etimologia da palvra, 

significando: conhecimento, assim também como a noção de sua transmissão não somente por 

obras escritas, mas por toda uma produção simbólica, inserida principalmente na reprodução 

de símbolos, estruturas imagéticas, ícones, imagens etc.. No inicio do século XIX, o franco-

maçom Francês François-Nicolas Noël produziu uma obra que influenciou sobremaneira a 

simbólica da franco-maçonaria francesa, principalmente a do Rito Escocês Antigo Aceito, La 

Geometrie du Maçon compêndio que é uma reprodução parcial da obra de maior relevância do 

movimento rosacruz do século XVIII, o Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten 

und 17ten Jahrhundert. A produção imagética que fulgura nas fileiras rosacruzes – portadoras 

de elementos da gnose, alquimia, cabala, teosofia dentre outros – em certa medida, será 

absorvida e ressignificada pela franco-maçonaria francesa, tanto nos altos graus, quanto nos 

graus simbólicos (aprendiz, companheiro e mestre). A migração dos conceitos-chaves entre as 

duas obras será o mote de nossa análise, que primará pela aproximação simbólica, propondo 

uma hermenêutica simbólica que encontra em Henry Corbin seu suporte teórico e cuja 

metodologia pauta-se pela experiência de pesquisa desenvolvida na dissertação de mestrado 

realizada no PPG-CR/UFPB. 

 

Palavras-chaves: Rosacrucianismo; Maçonaria; Hermenêutica simbólica; Imagética. 

 

 

 

 Variante Sobre a Geometria Sagrada da Mandorla. 

 

 

José Wilson Almeida Peixoto 

UFPB  

jwapeixoto@hotmail.com 

  

Resumo 

Este estudo, uma variante en passant voltada para as especificidades da mandorla, tema de 

fundamental importância no âmbito da Geometria Sagrada, sugere uma proposta com um 

diferencial teórico e técnico, vista por uma ótica mais atualizada e científica, dando, por fim, 

um tratamento geométrico e conceitual mais formal, objetivando aclarar e a um só tempo, 

ampliar o campo de visão sobre esse assunto. O uso de uma linguagem algébrica simples, para 

que o tema saia da inércia em que ora se encontra, ganhando uma dimensão cientifica mais 
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expressiva, será de grande valia para fundir a forma e a função da mandorla no campo da 

ciência das religiões. Essa variante alicerça-se no pressuposto teórico da iluminação, tema 

recorrente tanto no misticismo como em religiões de matriz oriental e no próprio judaísmo, 

estabelecendo assim um dialogo frutífero com a Geometria Euclidiana bem como com a 

Arquitetura Sagrada. A transdisciplinaridade presente neste trabalho é o cadin onde o 

amálgama da fundamentação dessa variante, como perspectiva de um “conhecimento revisto” 

produzirá um reluzente lingote, preservando porem toda sua essência e natureza sacra da 

mandorla. 

 

Palavras chaves: Geometria Sagrada; Esoterismo; Mandorla. 

 

 

 

 500 anos de Utopia: pontos de contato entre as ideias de Thomas More e de Allan 

Kardec, a representação do Kardecismo em Portugal. 

 

 

Solange Aparecida Martinho 

sociologasolange@gmail.com 

 

Resumo 

Utopia, nada mais é do que se pensar em um outro lugar. Mas, lugares de oposição aos 

comuns. Lugares diferentes, lugares ilusórios. Mas, isto também implica busca. Uma busca, 

agora, impossível. A busca pela história do sentido da vida, da vida terrena por Thomas More e 

da vida espiritual, por Allan Kardec. Discursando poeticamente, poderíamos também nos 

apropriar das ideias de Guy Debord, passando por vários outros utopistas, como Walter 

Benjamin, para reencontrar um direito a uma cidadania mais feliz nas sociedades 

contemporâneas, mas, as nossas realidades já são outras, e se pudéssemos ainda contar com 

Comte, teríamos ainda muito mais a falar sobre as suas previsões, digamos, um tanto utópicas 

acerca do progresso social e no quê a humanidade o transformou até aqui. E, como diria Riot-

Sarcey (2009), o não lugar da utopia dispersouse numa multiplicidade de lugares, muitas vezes 

à margem da ordem dominante, e, geralmente, em dissonância com as ideias maioritariamente 

partilhadas. É a partir de uma reflexão acerca dessa multiplicidade de utopias, que procurámos 

aqui inscrever a nossa reflexão sobre o "mundo da felicidade desejável" em More, enquanto 

seres deste mundo e o da "felicidade que não é deste mundo" segundo os ensinamentos da 

doutrina dos espíritos descodificada por Kardec. Queremos assim, em jeito de homenagem à 

estes dois teóricos utópicos, nesta data que assinala os 500 anos deste neologismo nos deixado 

como herança por More, argumentar no contexto das utopias corporais – sim, porque as 

utopias trabalham o corpo – a sua articulação com o espírito e a alma. 

 

Palavras Chave:Utopia, Thomas More, Allan Kardec 
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8- Simpósio Temático - Religião, Tecnologia e Ciência: Realidades Virtuais e 

Digitais. 

 

 
Coordenação: 

Mariana Vital (ULHT), marianavitalcr@gmail.com;  

Filipe Cruz (UHLT) 

 

 

 

 Educação A Distância: POSSIBILIDADES E DESAFIOS. 

                  

 

Marcolino Sampaio dos Santos 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Faculdade Maurício de Nassau 

marcokerigma3@hotmail.com 

Coautores: Gilma Benjoino Oliveira 

Faculdade Maurício de Nassau- Unidade de Vitória da Conquista 

gbenjoino@yahoo.com.br 

Jaciara de Oliveira Sant´Anna Santos 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

jaciarasantanna@yahoo.com.br 

Orientador: Dr. Valério G. Schaper 

 

Resumo 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina de Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem, do programa de pós graduação lato sensu em Educação a Distância da 

Universidade Estadual da Bahia. A pesquisa terá como objetivo principal analisar as principais 

possibilidades e desafios na Educação a Distância. A metodologia utilizada neste trabalho será 

a pesquisa bibliográfica, pois a mesma oferece meios que auxiliam na definição e resolução 

dos problemas já conhecidos, como também permite explorar novas áreas onde os mesmos 

ainda não se cristalizaram suficientemente. Serão utilizados documentos oficiais como a LDB 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, além de resoluções e decretos sobre a 

temática, utilizará ainda autores que debatem sobre o tema como: Pretto (1996), José Manuel 

Moran (2002, 2005), Brandão, (2006), Carvalho (2007), Masetto (2004), entre outros. Nesta 

pesquisa estudará o emprego da educação a distância e da tecnologia na educação não apenas 

como uma ferramenta, mas, sim, como um meio eficaz, real e necessário para a construção do 

ensino/aprendizagem pós–modernos, sem, contudo, desconsiderar as limitações e desafios 

desta modalidade educacional. Espera-se com o resultado deste trabalho oferecer aporte 

teórico para discursões sobre a modalidade de Educação a Distância. 

 

Palavras-Chave: Educação a Distância – Docência - Formação de professores 

 

 

 

 Existe Uma Pregação Para Os Nossos Dias, Em Preacher? 

 

                           

Paulo Felipe Teixeira Almeida  

Faculdades EST, São Leopoldo, RS, Brasil 

felipe.doutorado@outlook.com 

 

Resumo 
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 Lidar com a ficção e desta abstrair alocuções para o cotidiano é sempre um exercício 

fascinante. E não o é – de certo modo – o exercício da pregação da Palavra de Deus? Na 

condição de quem prega, não estaria aí, seu fundamental exercício: olhar para um documento 

com diversos elementos que poderiam fazê-lo, facilmente, ficcional e deste trazer subsídios de 

sobrevivência para a rotina do dia a dia, em seu próprio tempo e lugar? Penso que tanto a 

realidade nua e crua, quanto a leitura de ficção, possam trazer incremento para uma visão de 

mundo. A “tentação” (curiosidade) de “ler” (perceber) Preacher, pastoralmente, provocou esta 

inquietação a conjecturar sobre possibilidades adjacentes entre o real e representações/traços 

do real; ou mesmo acerca de questões subjacentes para com as crises de quem prega, bem 

como da própria pregação. Como adepto de alternativos meios de pregação, em especial, 

através de recursos andragógicos, penso que vale o esforço – em nível de academia, pelo 

menos; onde os preconceitos soam, em tese, diminutos – de agregar saberes oriundos de tão 

distintas fontes: histórias em quadrinhos e o cotidiano atrelado a uma igreja urbana, 

cosmopolita e, não raro, em crise de identidade. O método de pesquisa utilizado é 

bibliográfico.  

 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Religião. Espiritualidade.  

 

 

 

 Michel Serres e Pierre Levy: Um Cruzamento Filosófico sobre a Polegarzinha na 

Cibercultura e sua Experiência no Espaço Escolar. 

 

 

Renata da Graça Aranha Boiteux  

ULHT  

renata.boiteux@gmail.com  

 

Resumo 

Esta comunicação adequa-se à temática do II Congresso Lusófono de Ciência das Religiões 

designadamente no que respeita a construção de uma narrativa digital que representa ruptura 

social - individual e coletiva – com padrões de comportamento e de pensamento. Michel Serres 

e Pierre Levy, filósofos preocupados com os impactos da tecnologia no indivíduo e na 

sociedade, apresentam cenário otimista em relação à democratização dos saberes e colocam o 

modelo tradicional de ensino em xeque. Nesta comunicação pretendo cruzar as últimas teorias 

de ambos os filósofos a fim de traçar um panorama da nova geração e compreender a demanda 

dos autores por uma escola mais compátível com a realidade.  Esta comunicação tem por base 

a seguinte problemática: De que forma a Polegarzinha, inserida na Cibercultura, vivencia a 

experiência escolar? Face a esta questão delineei os seguintes objectivos: Encontrar pontos de 

encontro entre as obras, nomeadamente “Polegarzinha” e “Cibercultura”, dos autores citados. 

Problematizar as transformações estruturais causadas pelas novas tecnologias. Analisar como 

essas mudanças atingem a escola. Nesta fase ainda exploratória da investigação que estou a 

desenvolver no doutoramento em educação tenciono usar como metodologia a abordagem 

teórica que se refere à pesquisa bibliográfica em questão. No decurso desta investigação posso 

desde já avançar com alguns resultados, isto é que as mudanças estruturais no pensar, agir, 

sentir e aprender da nova geração implicam transformações no espaço escolar e na relação de 

ensino aprendizagem.  

  

Palavras-chave: Tecnologia, Michel Serres, Pierre Levy, Mudança na Escola 
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11- Simpósio Temático - Da crença e não crença: desafios na compreensão do 

outro. 
 

Coordenação: 

Alexandre Honrado (ULHT e CLEPUL), estudosdapaz@gmail.com. 

 

 

 

 Nem religioso e nem descrente: Os sem-religião da periferia paulistana. 

 

 

Marcos Henrique de Oliveira Nicolini 

PPG-CR – UMESP 

marcos.nicolini@usp.br 

 

Resumo 

a) Adequação ao tema geral do Congresso e do tema do simpósio onde se insere; 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem apontado para uma maior diversidade 

religiosa no Brasil. Não apenas o decréscimo do catolicismo, como o decréscimo do 

cristianismo no Brasil. A redução da participação do cristianismo foi acompanhado de uma 

maior diversidade religiosa, mas, também, do expressivo número de brasileiros que se dizem 

sem religião. Os sem religião, contudo, são aqueles que se dizem ateus e agnósticos, mas 

também são os que dizem crer em alguma divindade, espírito, força não material, enquanto não 

se identificam com quaisquer religiões.  

b) Explicitação da problemática e sua relação com os objetivos do estudo; 

Os sem religião no Brasil, afora os que se autodenominam ateus e agnósticos, já são mais de 

7% da população, e estão presentes não apenas entre as classes econômicas privilegiadas e os 

escolarizados, como, expressivamente, nas periferias urbanas de cidades como Rio de Janeiro e 

São Paulo. São os que dizem crer, mas negam o pertencimento religioso, declarando 

religiosidades específicas, mas não necessariamente individualizadas. Estes sem religião, com 

crença e religiosidade, que estão nas periferias tem sido objeto de pesquisa de alguns 

pesquisadores no Brasil, e os resultados apontam para uma espiritualidade voltada para a 

comunidade imediata. 

c) Descrição concisa da metodologia; 

O trabalho se baseará em pesquisa de campo, realizada em periferias urbanas de cidades 

brasileiras, destacadamente a Cidade de São Paulo, feita com indivíduos que se 

autodenominam sem religião, e que compõem os grupos de maior vulnerabilidade social. 

Confrontaremos suas falas com algumas teorias que buscam explicar tais religiosidades 

apontando para a carência de teorias que nos permitam ampliar o entendimento de uma 

religiosidade que é do indivíduo que se realiza na comunidade. 

d) Apresentação dos Resultados. 

Os resultados da pesquisa de campo em confronto com proposições teóricas no apontam para 

uma religiosidade que procura a autenticidade de indivíduos que autodeterminando suas 

identidades, voltam-se para o bem comum. 

 

Palavras-Chave: Sem-Religião; Periferia Paulistana 
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12- Simpósio Temático - Tradições Religiosas: Ações, Mediações E Interlocuções 

No Âmbito Dos Espaços Público E Político. 

 
Coordenação: 
Rodrigo Portella (UFJF), portellarodrigo1969@gmail.com;  

António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa (UM), ajbfjc@ics.uminho.pt. 

 

 

 

 Deus não entende nada de economia. 

 

 

Joaquim Costa 

Universidade Do Minho/ 

Centro De Estudos De Comunicação E Sociedade (CECS) 

Ajbfjc@Ics.Uminho.Pt   

  

 

Resumo  

Da chamada para este Simpósio Temático, retive o que me parece reflectir uma contradição 

performativa muito comum no nosso estado de coisas: a inclusão dos assuntos económicos na 

lista das questões com que as tradições religiosas se defrontam hoje no espaço público, e a 

omissão desses assuntos na lista dos termos polémicos mais sensíveis (a bioética e as minorias 

são consensualmente “polémicas”).   

Quando a “economia” se enuncia em termos de “crescimento” e “solidariedade”, o consenso 

que cria é desinteressante, já que não se constitui em desafio – (quase) toda a gente se abraça 

no consenso. Porém, se o debate se constituir no processo económico em si, e abranger as 

regras da distribuição e da redistribuição do produto económico, o consenso, 

interessantemente, desaparece.  

Sobre a legitimidade, ou não, de a religião interferir nas regras de distribuição/redistribuição 

económicas, é muito curiosa a oscilação de opiniões: entre legitimidade – em nome da 

liberdade de expressão – e ilegitimidade – em nome do laicismo. Igualmente curioso é que 

muitos católicos conservadores abracem com grande ânimo o laicismo, bradando 

evangelicamente: “A César o que é de César e a Deus o que é de Deus”; noutra versão, com 

menos teologia e com mais economia: “”O Papa não entende nada de economia”, quando Sua 

Santidade se atreve a molestar a ordem das coisas. Bendito anticlericalismo, bendito 

anticesaropapismo. 

   

Palavras-chave: religião, economia, laicismo, liberdade.  

 

 

 

 Religião, Política e Assistência Social: o quadro histórico recente no Brasil. 

 

 

Rodrigo Portella  

(PPCIR – UFJF) 

portellarodrigo1969@gmail.com 

 

Resumo 

A estreita relação entre religião e assistência social no Brasil leva Camurça (2005) a apontar 

que, se quisermos identificar uma religião civil no Brasil, transversal a toda sociedade, seria 

ela a caridade, ou em termos modernos e mais agnósticos, o voluntariado. Uma religião social, 

mailto:portellarodrigo1969@gmail.com
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portanto. Tese também partilhada por Paula Montero: “no Brasil a gramática da ‘caridade’ se 

mantém viva como princípio de legitimação das ações públicas. A caridade (...) representa a 

imagem especular reversa da feitiçaria – ato egoísta e pecuniário que opera na lógica do dom e 

contra-dom” (2009, p. 15). A caridade estaria epidermicamente ligada à sociabilidade 

brasileira, baseada na dádiva e relações de reciprocidade.  

Partindo da tese acima, procuraremos anotar algumas das características do desenvolvimento 

da relação entre religião e espaço público no Brasil. Perceberemos, conforme nossa linha de 

raciocínio aqui expressa, que tal relação passou e passa por várias e constantes transformações, 

conforme as religiões ou igrejas foram se organizando ou se estabelecendo no campo religioso 

brasileiro, e oferecendo releituras contextuais das formas que estas relações deveriam ou 

devem tomar. 

Palavras Chave: Religião, Política, Assistência Social. 

 

 

 

 Trabalho e missão: projetos espíritas de promoção de uma “Cultura da Paz” na 

metrópole carioca. 

 

Amanda Gomes Pereira 

PPCIS/ UERJ Universidade Federal do Maranhão  

gomespereira_amanda@yahoo.com.br 

 

Resumo 

Na cidade do Rio de Janeiro, com suas representações, projetos elaboram alternativas de 

promoção de uma “Cultura da Paz”. Este artigo descreve as articulações desenvolvidas por um 

grupo de familiares de vítimas da violência urbana, inseridos em uma rede espírita, com suas 

linguagens e práticas de paz que se opõem a guerra, ao ódio e a vingança. Famílias vítimas 

que, a partir das mensagens psicografadas, passaram a buscar os caminhos da paz, da caridade 

e do perdão, criando novos sentidos para a perda. A partir do trabalho de campo desenvolvido 

para elaboração de tese de doutorado, as relações apresentadas aqui são fruto de quatros anos 

de pesquisa com os familiares, bem como das leituras de livros espíritas. Projetos espíritas que 

promovem a gestão do luto através das categorias trabalho e missão, centrais aos processos de 

construção e manutenção de uma rede de familiares de vítimas da violência, sustentada em 

diferentes planos – espirituais e material. O objetivo é destacar os entrelaçamentos 

estabelecidos por essas famílias com diferentes esferas, políticas e religiosas, na luta por 

justiças aos casos de seus filhos e filhas. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Missão. Familiares de Vítimas. Paz. 
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13- Simpósio Temático - Metanarrativa Fundamentalista Religiosa: Violência 

Moral, Corpo e Saúde. 
 

 

Coordenação: 

José Viega Brás (ULHT), zevibras@gmail.com; 

Maria Neves Gonçalves, (ULHT), p1873@ulusofona.pt; 

André Robert, (Université Lyon), Andre.Robert@univ-lyon2.fr 

 

 

 

 A cultura e a relação de géneros entre as quatro correntes religiosas dominantes 

em São Luís. 

 

Andressa Leoni Leandro da Silva Borges  

ULHT  

Paulo Henrique Ribeiro de Lima  

CEIED  

 

 

Resumo  

Esta comunicação se adequa a temática do II Congresso Lusófono de Ciência das Religiões na 

medida em que se insere no âmbito da História e das memórias constituindo uma abordagem 

comparativa sobre a cultura e a relação de géneros entre as quatro correntes religiosas 

dominantes em São Luís do Maranhão. Ser homem e ser mulher é uma questão cultural. Tem a 

ver com as aprendizagens, com os valores e com a educação que recebemos, e foi por isso, que 

a historiadora Joan Scott (1995) afirmou ser impossível compreender o corpo fora da cultura, 

pois a construção de significados inexiste sem os processos sociais e históricos em uma 

determinada experiência corporal. E a pensar neste aspecto que segundo a perspectiva da 

religião vicentina tentaremos responder a seguinte problemática: Quais as principais diferenças 

ou/e semelhanças entre as distintas perspectivas educativas – religiosas na construção do 

género? Face a este questionamento o objectivo principal é identificar pontos de convergência 

e divergência entre as distintas perspectivas educativas – religiosas? E, para tal, pretendese 

fazer uma revisão da literatura, prtendendo fazer o estado de arte. Como metodologia, iremos 

utilizar a análise do discurso com critérios de análise comparativa. Como resultados iremos 

apresentar o que de homogéneo se verifica e o que marca  a diferença.   

 

Palavras-chave: Cultura; género; educação; correntes religiosas. 

 

 

 

 Educação: Coaching e Programação Neurolinguística. 

 

 

João Guilherme Conde Magalhães Mateus 

IULHT 

mateus.jgm@gmail.com 

 

Resumo 

Esta temática adequa-se à temática do congresso na medida em que representa uma rutura face 

ao método tradicional de ensino/aprendizagem e pretende ser uma meta narrativa sobre o 

coaching com programação neurolinguística (PNL) como contributo para a educação. A 

problemática deste trabalho centra-se na evidência do desgaste do modelo tradicional de 
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relação unívoca universal do professor para o aluno. Para poder fazer chegar a sua mensagem 

o professor não tem apenas de saber o que dizer, mas também como dizer. O como está 

relacionado com a capacidade de comunicação e consequente motivação dos alunos pelo 

professor. As ferramentas de PNL e de coaching, além de servirem para estabelecer um 

elevado nível de sintonia e alinhamento comunicacional verbal e não verbal professor – aluno, 

permitem uma alavancagem motivacional dos professores e dos alunos. Os conceitos de 

coaching e de PNL são cada vez mais usados na sociedade, a nível individual, institucional, 

escolar e empresarial. Este interesse é patente quando se constata a existência, em todo o 

mundo, de várias instituições que exploram estes conceitos para desenvolvimento pessoal e 

organizacional. Encontramos também várias universidades nacionais e internacionais que 

incluem coaching e PNL nos seus cursos com especial incidência nas ciências sociais e na 

psicologia. Este interesse é devido ao potencial das ferramentas de coaching e PNL para o 

aumento do poder de comunicação dos professores, para o seu desenvolvimento como pessoa, 

para a mudança de mentalidades e para a promoção de um desempenho mais eficaz. Em 

termos de estruturação do trabalho começarei por identificar e descrever as ferramentas de 

motivação e comunicação subjacentes aos conceitos de coaching e PNL, analisando o que tem 

sido feito em Portugal e noutros países, tanto em ambiente académico, quer em ambiente 

empresarial. Numa segunda fase planificarei e implementarei um curso de coaching com PNL 

para professores do ensino superior. Numa terceira fase do trabalho, procederei à descrição e 

análise dos dados obtidos com base nas respostas dos questionários iniciais e finais do curso e 

análise de conteúdo das questões abertas. Irei recorrer à metodologia quantitativa para analisar 

os dados dos questionários antes do início do curso e no final do mesmo, a pesquisa qualitativa 

para análise das entrevistas e a investigação-acção na formação ministrada aos docentes. É um 

trabalho para tese de Doutoramento e os resultados serão obtidos através das entrevistas 

efectuadas aos professores que participaram na formação. Cremos que os resultados irão 

evidenciar a importância das ferramentas de motivação para o ensino e que estas ferramentas 

permitem criar novas estratégias quer em sala de aula, quer na comunicação em geral. 

 

Palavras-Chave:  programação neurolinguística, coaching, comunicação, motivação 

 

 

 

 Filosofia do Medo: Corpo e Saúde. 

 

Jose Brás 

ULHT 

Maria Neves Gonçalves  
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André Robert 
Université Lyon 

 

Resumo 

Esta comunicação aborda o fundamentalismo religioso (Inquisição em Portugal) numa 

perspectiva de se analisar como se instaurou o medo a pretexto de se lutar contra uma 

sociedade impura. Esta problemática insere-se no âmbito deste Simpósio Temático. Com 

efeito, o Santo Ofício, fundado em 1536, pela bula Cum ad nil magis, nomeou inquisidor-mor 

o bispo D. Diogo da Silva, que residia em Évora. Esse Tribunal combatia a disseminação das 

crenças judaicas e muçulmanas, os cristãos-novos apóstatas, as heresias, a bruxaria e a leitura 

de livros proibidos. Assim, a questão que norteou esta pesquisa foi saber: De que forma a 

Inquisição construiu uma metanarrativa fundamentalista religiosa, induzindo uma violência 

moral pelos castigos físicos e psicológicos? Os objectivos desta comunicação são: 1) Discutir 

como o fundamentalismo religioso da Inquisição se traduziu na desvalorização do corpo 

saudável em detrimento do desígnio da fé católica; 2) Refletir sobre a concepção de bem-estar 

na lógica da Inquisição e a sua repercussão na saúde da população (biopolítica) 3) Analisar 
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como o Santo Ofício institucionalizou um sentimento de medo nos modos de agir dos cristãos 

velhos formatando a religiosidade dos portugueses. A metodologia centra-se na análise 

documental de diversas fontes: (i) Sermões de membros do clero, (ii) Tratados de inquisidores; 

(iii) Bulas papais (iv) obras literárias de Padre António Vieira, Filinto Elísio, Ribeiro Sanches 

e António José da Silva; (iv) Relatos de estrangeiros que visitaram Portugal e assistiram a 

autos-de-fé. As dimensões de análise são as seguintes: O espectáculo do castigo e os rituais do 

Santo Ofício; o medo de uma sociedade impura; o bem-estar; sentimentos implementados; 

tipos de punição; relações de poder e mecanimos de sujeição da fé católica. Pela investigação 

em curso, os resultados preliminares a que chegámos permitem-nos dizer que a Inquisição, ao 

longo de quase 300 anos, a pretexto da luta pela pureza e pelo sociedade do bem-estar, 

perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas na fogueira desprezando o corpo, a saúde e o 

bem-estar da população tendo por objetivo atingir um elevado grau de pureza, garantindo, 

deste modo, a salvação eterna da alma.  

 

Palavras-chave: saúde, corpo, fundamentalismo, punição. 

 

 

 

 Jovens Homossexuais, Conflito Familiar E O Candomblé: A Criação De Uma  

Nova Identidade Em Boa Vista –Rr. 

 

 

Pedraça, Aline Dos Santos  

UFAM 

 Lacerda, Ana Cláudia Dos Santos  
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Maria Das Graças Pereira Bahia 

Faculdade Estácio Atual – Boa Vista/RR 

 

Resumo 

O referido estudo propõe analisar os jovens homossexuais que praticam o candomblé em Boa 

Vista/RR, bem como, discutir os conflitos familiares vivenciados pelos jovens que se propõem 

se aproximar com o candomblé. O método de pesquisa tem o caráter bibliográfico e de campo, 

sendo realizado por meio de entrevistas semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas, o 

lócus da pesquisa se deu em uma comunidade do Ilê Axé D’Alaguinä, em Boa Vista. Dentre os 

resultados destacou-se que entre os motivos que contribuem para a inserção dos jovens no 

candomblé são conflitos familiar e social que os mesmo vivenciam. Por tanto, a inserção dos 

mesmo na religião tem possibilidade da construção de uma novas relações e, entretanto, de 

uma nova identidade, que se caracteriza pela aceitação da sua orientação sexual, tanto em nível 

particular como no âmbito das famílias.   

                   

Palavras-Chave: Homossexualismo, candomblé, religião, conflito familiar  

 

 

 

 Violência ética e a homosexualidade. 

 

 

Silvia Geruza Fernandes Rodrigues 

PUC-SP 

 

 

Resumo 

Abordar o assunto da homossexualidade na Igreja Episcopal Anglicana doravante chamada de 

IEA, embora seja na Inglaterra, tem sido ponto de tensão entre inúmeros líderes da Igreja 
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Anglicana nos vários países.  Existe o conflito entre a manutenção da tradição institucional em 

seus postulados sobre a homossexualidade a partir da interpretação de alguns versículos 

bíblicos que se referem ao assunto, e a aquiescência à teologia crítica moderna que inclui 

analisar os versículos bíblicos à luz da crítica hermenêutica, época e contexto. Contudo, 

somente a partir de 1978 a Igreja Anglicana debateu diretamente a homossexualidade com 

mais profundidade, trazendo divergências internas e cismas. Como as decisões da Conferência 

de Lambeth ecoam na Igreja Episcopal Anglicana Brasileira, analisaremos seus documentos e  

a recepção das diretrizes no Brasil. Alguns assuntos importantes obtiveram diretrizes 

definitivas, tais como a ordenação de mulheres ao sacerdócio. Contudo, a questão da 

homossexualidade tem sido abordada vagarosa e cuidadosamente, não sem reações opostas e 

muitos conflitos entre os primazes, bispos e clérigos de vários países, portanto se compõe de 

alguns avanços e recuos, de acordo com a recepção das resoluções em várias dioceses 

anglicanas.  Mudanças em seus postulados pode representar uma ruptura à continuidade de sua 

hegemonia. Se tratar do assunto homossexualidade traria cismas e dilemas, por que a Igreja 

Anglicana decidiu enfrentar o problema? Haveria uma pressão da sociedade, uma necessidade 

emergente da presença de gays e lésbicas em suas paróquias, ou a urgência de novas 

descobertas científicas em relação à questão de gênero nos dois últimos séculos? Poderiam os 

membros homossexuais anglicanos aspirar à ordenação de acordo com sua vocação, ou 

permaneceriam alienados dos processos eclesiásticos institucionais? Levantamos várias 

hipóteses sobre a abertura da IEA para discutir oficialmente a homossexualidade em suas 

conferências. A urgência de abraçar e acolher os membros gays e lésbicas que já não se 

conformam em caminhar com a instituição sem se envolver pressionou os líderes a se 

debruçarem sobre a questão da homossexualidade com mais profundidade. A IEA sentiu a 

necessidade de se abrir à realidade das novas teorias de gênero e descobertas sobre o 

comportamento sexual para reler as Escrituras sob uma nova hermenêutica, considerando os 

tempos, a época e o contexto2. A partir de 1988, o debate ao redor da homossexualidade se 

acirrou, causando reuniões e concílios destinados ao assunto em vários países.  A resolução 

1.10 sobre sexualidade humana a partir de 1978 aprofundou-se a partir de 1998.  A discussão 

intensa do assunto tem provocado confusões e um grande cisma. As igrejas na Ásia , África, e 

grande parte da IEA no Brasil levantaram-se contra a aceitação da homossexualidade como 

inerente ao ser humano. Com o surgimento de igrejas inclusivas, o que leva os membros 

homossexuais e lésbicas da IEA a permanecer e lutar para não caminhar mais à margem de sua 

denominação? Conforme Judith Butler (2016), p. 43), o indivíduo constitui sua identidade 

através de normas “de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas”. Desse modo, 

quando uma pessoa não se conforma coerente e em continuidade entre sexo, gênero, prática 

sexual e desejo, ela se vê “deslocada” dos padrões da sociedade. Se o fato de sua identidade 

requerer uma adaptação a normas prescritas, este “deslocamento” individual torna-se ainda 

mais percebido dentro de uma instituição religiosa que lhe atribui culpa e vergonha por se 

sobressair do comportamento sexual esperado por suas regras, quer ditadas por uma 

interpretação literalista de versículos bíblicos, quer pela tradição da comunidade de fé. Assim, 

na maior parte das denominações cristãs, entende-se a homossexualidade como “pecado”, 

carente de alguma solução moralista, ou uma doença que necessita de cura. Desta maneira, os 

membros homossexuais dessas instituições encontram-se à margem das decisões e da 

liderança, driblando os questionamentos, lutando ou não com seus impulsos e conflitos entre a 

aceitação ou repressão de seu desejo. 

Quais os benefícios do Cisma na IEAB? Seria o cisma causado por uma relação de poder ou  

leitura fundamentalista da Bíblia? Em sua constituição a IEA afirma não se basear somente na 

Bíblia , como também em escritos de grandes homens e mulheres que contribuem para o 

crescimento espiritual de seu Corpo. A violência ética se instaura quando o sujeito 

homossexual se encontra marginalizado e julgado na sua própria identidade. Ser interpelado 

pelos outros membros de sua congregação, na tentativa de lhe definir ou impor punições e 

juízos sobre si violenta o sujeito no momento em que lhe impõe culpa e marginalização nos 

processos de sua congregação. 
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Palavras Chave: Violência, Homosexualidade 

14-Simpósio Temático - O Fundamentalismo Cristão e a Democracia. 
 

 

Coordenação: 

Alexandre Guilherme da Cruz Alves Junior, alexandrecruzunifap@gmail.com 

 

 

 

 Fundamentalismo Norte-Americano Tipo Exportação: O Caso Batista Regular. 

 

 

Saulo Baptista 

Universidade do Estado do Pará 

saulo.baptista@gmail.com 

 

Resumo 

Esta apresentação trata a ideologia fundamentalista que se desenvolveu no ambiente 

evangélico norte-americano, no limiar do século XX, e que foi transportada para o Brasil, por 

missionários, durante as décadas seguintes. O exemplo analisado é a Igreja Batista Regular do 

Brasil. A abordagem tem como referenciais teóricos alguns escritos de Karl Marx e Max 

Weber e também com contribuições críticas de Juan Luís Segundo e John Plamenatz. Algumas 

conclusões a que chegamos com a pesquisa são os seguintes: experiências religiosas para 

renovação e libertação, como pietismo e puritanismo, converteram-se em ideologias e 

conjuntos de preconceitos, e serviram de base para instituições que exercem controle social 

sobre multidões de adeptos; a hermenêutica bíblica foi aprisionada por uma concepção 

determinista da história da humanidade; o fundamentalismo foi exportado pela obra 

missionária evangelical norte-americana, como propagação do “american way of life” e como 

religião civil dos Estados Unidos, rotulada de “destino manifesto”, a qual consiste em legitimar 

a superioridade norte-americana sobre os povos evangelizados; o fundamentalismo promove a 

rejeição das culturas autóctones e a desencarnação da mensagem cristã nas sociedades onde ele 

se instala. 

 

Palavras-chaves: Fundamentalismo, Estados Unidos da América, ideologia, batistas regulares. 
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15- Simpósio Temático - Religião e Saúde das populações negra, afro-brasileira e 

luso-africana. 
 

 

Coordenação: 

 João Luiz Carneiro, Faculdade de Peruíbe (SP),  joaoluizcarneiro@gmail.com 

 

 

 

 Iniciação no candomblé para cuidar de problemas de saúde. 

 

 

Daniela Calvo 
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dnlclv7@gmail.com 

 

Resumo 

As religiões afro-brasileiras se inserem nas ofertas terapêuticas, proporcionando uma 

alternativa ou um recurso paralelo à biomedicina. São procuradas sobretudo por afro-

descendentes e pessoas das classes populares, mas alcançam, nos últimos anos, um público 

mais amplo, inserindo-se no mercado de bens religiosos. 

Os aspectos físicos, psicológicos e emocionais, e as relações econômicas, sociais e políticas 

fazem parte da definição de saúde e de doença, e precisam ser considerados no cuidado da 

pessoa, que não está separado do cuidado dos orixás e dos antepassados. 

Muitos iniciados no candomblé remetem sua escolha religiosa a uma busca de solução a 

doenças que não encontraram solução na medicina e em outras religiões. 

A iniciação se apresenta como meio extremo, em caso de graves infortúnios e doenças, e 

constitui o momento culminante de um longo período de adequação às regras que orientam a 

sociabilidade do grupo religioso e de aproximação às forças sagradas. 

O presente trabalho pretende contribuir para a discussão sobre a saúde da população afro-

brasileira e sobre a relação entre religião e terapia por meio da análise da experiência religiosa, 

da visão de mundo e da noção de pessoa no candomblé.  

A metodologia une uma revisão bibliográfica, uma etnografia descritiva (baseada na pesquisa 

de campo que venho realizando desde 2011 na área metropolitana do Rio de Janeiro) e a 

realização de entrevistas semiestruturadas a pais e mães de santo, iniciados e clientes. 

 

Palavras Chave: Cnadomblé, Saúde 
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16- Simpósio Temático - Religião e Epistemologias Pós-coloniais. 
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 Cosme e Damião nas Comunidades Quilombolas do Boqueirão e Mandacaru: 

Festividade e Resistência Cultural. 
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Resumo 

O objetivo desta comunicação é analisar os festejos de Cosme e Damião a partir da junção dos 

elementos do Catolicismo e do Candomblé nas comunidades do Boqueirão e do Mandacaru 

que possuem entre si, não somente laços sanguíneos, mas também, manifestações resultantes 

de um processo que denota resistência cultural e miscigenação oriundas da disperção de 

quilombolas por um vasto território na Bahia. Essas comunidades estão localizadas na região 

rural do município de Vitória da Conquista, no sertão baiano, e são reconhecidas como 

quilombolas pela Fundação Cultural Palmares.  No dia 27 de Setembro, dia de São Cosme e 

Damião, em todo o Nordeste e, em especial, na Bahia, ocorre uma Grande festa, a festa das 

crianças. A análise, que aqui será feita, terá como ponto de partida os relatos orais colhidos em 

várias ocasiões em ambas comunidades. No Boqueirão, focarei uma festa que se perdeu ao 

longo do tempo e no Mandacaru, utilizarei entrevistas realizadas com a mãe de santo, Dona 

Dosila, e a observação feita ao longo de um ritual realizado em seu terreiro.  Como resultado 

desse processo, a pesquisa apontou que, na comunidade do Boqueirão, a memória acerca das 

tradições perdidas ao longo do tempo, hoje faz parte da herança imaterial transmitida por meio 

da oralidade para as gerações futuras. Já no Mandacaru, é possível afirmar que as festas 

tradicionais são partilhadas no terreiro de Dona Dosila, tida como a principal guardiã dessas 

manifestações.  

 

Palavras-chave: candomblé; catolicismo; festividade; quilombola. 

 

 

 

 Mulheres Pastoras: Desobediência Feminina Frente Ao Patriarcado Cristão. 
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rosanamesquita2@yahoo.com.br 

 

Resumo 

Este artigo tem como tema Mulheres pastoras: desobediência feminina frente ao patriarcado 

cristão. A colonialidade que perpassa a cultura brasileira é a base para pensarmos a 

mailto:cristinaborgesgirasol@gmail.com
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desobediência epistêmica e institucional. O objetivo é analisar a liderança feminina evangélica 

como traço de ruptura com a colonialidade de gênero, uma ação descolonial. A priori o 

perímetro urbano da cidade de Montes Claros-MG, foi o campo escolhido, em Igrejas onde a 

liderança espiritual é totalmente feminina. As Pastoras, dispuseram-se a dar valiosa 

contribuição, diante das evidências de uma nova forma de se fazer religião ou até o prenúncio 

de um novo cristianismo. Propusemo-nos  verificar o perfil das igrejas onde essas mulheres são 

pastoras. Descrevendo, pontualmente, as dificuldades de aceitação encontradas pelas mulheres 

no desempenho da liderança eclesiástica, identificando as características peculiares do 

sacerdócio feminino como característica de descentramento e os desafios frente a colonialidade 

de gênero. Para alcançar os objetivos propostos a investigação será feita in loco, 

concomitantemente à pesquisa bibliográfica. Lançaremos mão de questionários e entrevistas às 

pastoras e membros das comunidades religiosas às quais lidera e ainda do entorno das Igrejas, 

os vizinhos e outros que não são membros, mas que de alguma forma são alcançados pelo 

trabalho dessas mulheres. Os resultados parciais servirão de base para elaboração de 

documentário, evidenciando os desafios dessas mulheres frente a uma estrutura patriarcal. 

 

Palavras-Chave:  colonialidade  descolonialidade -  desobediência – descentramento. 
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Resumo 

O candomblé é uma religião de origem africana que cultua os orixás, vodus e inkisses 

dependendo da nação. Sua origem  totêmica e familiar, mantendo-se presente com significativa 

expressão entre povos africanos, praticado em muitos países e principalmente no Brasil, pelo 

chamado povo  santo. É visto como uma religião de resistência, que mantém a prática de 

valorizar o ser humano em sua totalidade.  Em  Boa Vista-RR, o candomblé é visto 

popularmente como um fato decente, ressalta-se que o mesmo é uma cultura da herança negra 

e sua crença nos Orixás. No estado de Roraima, a cultura indígena é predominante forte,  e 

sabe-se que foi a partir da colonização  indígena que se formou a antiga Freguesia do Carmo, 

hoje município de Boa Vista. Assim, em seu aspecto histórico religioso, o município de Boa 

Vista não se estabelece a partir de traços  da cultura negra africana, sendo este um dos motivos 

que resulta a difusão  recente do candomblé no Estado. Pode-se afirmar  que o perfil religioso 

de Roraima e, conseqüentemente, a entrada do candomblé no estado e particularmente em Boa 

Vista, se dá somente a partir das atividades garimpeira no século passado  e posteriormente 

com auge nas  décadas de 1980 e finalmente 1990. Nesses períodos, o contingente migratório  

do estado se faz com  a chegada  de pessoas advindas de várias regiões do nordeste, trazendo 

consigo suas crenças e costumes e traçando  um novo perfil da religião roraimense. 

 

 Palavras-Chave: Candomblé, práticas religiosas, religião, histórico religioso Roraima 
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Resumo 

O presente trabalho pretende empreender reflexões acerca das religiões afro-brasileiras a partir 

dos conceitos de colonialidade e descolonialidade. Parte do pressuposto de que tais conceitos 

colocam luz sobre universos religiosos marginalizados pela ideologia da modernidade, além de 

conceder voz e visibilidade aos seus atores. Para tanto, toma como referência empírica a 

relação intercultural estabelecida entre Umbanda e Candomblé Angola no sertão norte-mineiro 

(BR). Detentoras de uma dinâmica híbrida e sincrética, as tradições afro-sertanejas dialogam 

via práticas mágicas de seus sacerdotes que percorrem um longo caminho em busca de 

conhecimento para transitarem nas duas tradições religiosas, e assim estarem aptos a 

atenderem àqueles que buscam soluções para os problemas de sua existência. À luz da teoria 

pós-colonial, especificamente das teorias do grupo latino-americano 

Modernidade/Colonialidade, tal diálogo traduz interculturalidade: ação intercultural que se faz 

descolonial. A etnografia nos permitiu perceber que a teoria pós-colonial tem respaldo 

empírico, especialmente nesta investigação, no trabalho de uma sacerdotisa sertaneja. A partir 

do cruzamento dos dados obtidos no campo com o pensamento de teóricos do grupo M/C, 

chegamos às seguintes conclusões: a prática religiosa dos sacerdotes afro-brasileiros no sertão 

das Gerais traduz o diálogo intercultural entre Umbanda/Quimbanda e Candomblé Angola, o 

que torna essas religiões ferramentas simbólicas da descolonialidade. 

 

Palavras-Chave: Modernidade, Colonialidade, Interculturalidade, Descolonialidade 
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Resumo 

O Congado é um tipo de manifestação festivo religiosa onde bens simbólicos culturais 

africanos são rearticulados, recodificados e reinterpretados a partir da cosmologia católica e 

representados através de música, dança, texto e instrumentos musicais. É difundido pelo Brasil 

através de uma rede de contatos que compartilham a mesma estrutura ritual (Prass, 2013), 

sendo o fazer musical associado à mística e ao respectivo mito fundador, sobretudo pela 

“entronação” de Nossa Senhora do Rosário sobre um Tambor, e que permite a manutenção e a 

continuidade, no plano católico, do caráter sagrado dos tambores verificado em rituais 

religiosos africanos (Lucas, 1999) - comum entre os congadeiros de cada localidade que os 

interpreta à sua forma, gerando variedades peculiares de manifestação através de sincretismos 

e apropriações. Nesse contexto, a performance do evento resulta em um paralelismo temporal e 

espacial, experiência mística onde humildes trabalhadores se transformam em reis, espíritos 

invocados se consubstanciam e, por fim, vivencia-se um momento de matizes culturais 

africanas. A pesquisa parte de um trabalho etnográfico multissituado na região das Vertentes 

(Minas Gerais/ Brasil) realizado entre os anos de 2013 e 2016 e busca analisar a relação do 

fazer musical com o mito fundador e a dinâmica dos processos de negociação no âmbito da 

resistência das práticas culturais africanas, destacando a importância do tambor nesse processo. 
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Resumo 

 As relações de poder notoriamente estão presentes na sociedade, sobretudo, nas relações de 

gênero, ao que se refere especificamente a mulher. Em grande medida, as mulheres têm seus 

papéis a serem desenvolvidos definidos cultural e socialmente na perspectiva do patriarcado e 

do componente religioso como orientador destes comportamentos desiguais. Entretanto, desde 

o final do século XIX houve um grande movimento revolucionário a problematizar e 

reivindicar os direitos humanos da mulher. Este estudo teve como objetivo analisar os discursos 

realizados na abertura solene da primeira sessão conciliar e na conclusão da mesma por João 

XXIII, assim como, buscou-se analisar os discursos de inauguração da segunda sessão conciliar 

e o de clausura da respectiva sessão pelo Papa Paulo VI, correlacionando com a mensagem 

emitida por ele às mulheres na conclusão do Concílio Vaticano II. Foi possível verificar a 

intencionalidade das enunciações em intervir no movimento político, social e cultural que 

estava ocorrendo em diversas partes do mundo em relação a reivindicação dos direitos 

humanos e a problematização da reciprocidade e igualdade fundamental nas relações de gênero. 

O método historiográfico utilizado para a análise e interpretação das enunciações correspondem 

a abordagem contextualista proposta por Quentin Robert Duthie Skinner em investigar a 

intencionalidade do emissor nos seus discursos públicos. Podendo neste caso especifico, 

observar a tentativa de intervenção no movimento político e social que estava ocorrendo com a 

militância feminina por transformação, emancipação e promoção social. 
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Resumo 

“O Concílio Vaticano II é entendido como sendo um marco divisor na história da Igreja 

Católica. É inegável que suas Constituições, Decretos e Declarações servem de base para 

moldar uma nova imagem de Igreja, que se propõe ser mais moderna, aberta e atenta aos 

anseios dos seus fiéis” (Contiero & Montagnini, 2015). No entanto, muitos continuam a 

apontar como factor negativo a insuficiente valorização do papel da mulher na Igreja Católica. 

A comunicação que pretendo apresentar visa analisar – através de consultas documentais - as 

diferentes tomadas de posição antes, durante e depois do Concílio Vaticano II, a favor – ou 

contra - a importância de realçar a dignidade da mulher na Igreja e na sociedade. Só 20 anos 

após o Concílio Vaticano II o Papa João Paulo II escreveu uma Carta Apostólica 

exclusivamente dedicada à mulher - “A dignidade e a Vocação da Mulher” (1988) - na qual 

afirma explicitamente que as mulheres são a esperança de um mundo mais humano e que a 

nossa época necessita do “génio feminino” para não se desumanizar (n.30). O mesmo 

Pontífice, sete anos mais tarde, dirige uma Carta às Mulheres (1995), onde afirma: “somos 

herdeiros de uma história com imensos condicionalismos que, em todos os tempos e latitudes, 

tornaram difícil o caminho da mulher, ignorada na sua dignidade, deturpada nas suas 

prerrogativas, não raro marginalizada e, até mesmo, reduzida à escravidão. Isto impediu-a de 

ser profundamente ela mesma, e empobreceu a humanidade inteira de autênticas riquezas 

espirituais”. Nestes anos mais recentes, o reconhecimento da mulher têm continuado? Que 

tem sido feito? As palavras de apreço e as recomendações no sentido de valorizar o papel da 

mulher têm ficado em palavras e declarações de intenções ou têm tido correspondência nos 

factos? A investigação realizada aponta para uma posição de continuidade, mais do que de 

ruptura. 

 

Palavras-chave: Concílio Vaticano II; valorização do papel da mulher; ruptura ou 

continuidade; Igreja Católica 
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Resumo 

As violações à liberdade religiosa têm a vindo a aumentar de um modo flagrante em todo o 

mundo (Pew Forum, 2014), embora a liberdade religiosa tenha sido reconhecida e consagrada 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O "Livro Branco sobre o Diálogo 

Intercultural" (2008) reconhece que as religiões são parte do rico património cultural do 

mundo e alerta para os riscos do não diálogo que pode criar um terreno favorável, 

inclusivamente, ao terrorismo: “A falta de abertura relativamente a terceiros foi, demasiadas 

vezes, causadora de catástrofes humanas” (Conselho da Europa, 2008: 20). 

Abundam as flagrantes violações da liberdade religiosa, muitas vezes atacada em nome de 

outros direitos e valores; a religião continua a ser usada por alguns como pretexto para a 

violência (Glendon, 2012). A investigação mostra que as minorias religiosas estão a proliferar 

em todo do mundo, devido a muitos fatores tais como, as movimentações por motivos de 

trabalho, a fuga de refugiados, o comércio, a educação, etc. Mostra também que a liberdade 

religiosa promove a paz reduzindo o conflito inter-religioso. Através de um estudo de caso 

realizado através de inquéritos, verificou-se que, como em muitas outras partes do mundo, os 

migrantes também em Portugal, recorrem a organizações religiosas em busca de apoio (Vilaça, 

2008). As comunidades religiosas desempenham um papel fundamental na integração dos 
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novos imigrantes: ajudam a resolver problemas emocionais e outros, como o desemprego, a 

habitação, a aprendizagem da língua, a educação, a advocacia, os serviços sociais, bem como 

para estabelecer contactos com outras pessoas e instituições. Contribuem para a sua integração 

social (Pires, 2003). Não se trata de um processo de assimilação cultural, mas de intercâmbios 

recíprocos (Portes, 2000, Putnam, 2007). As comunidades religiosas atuam como agentes 

capazes de construir pontes com dimensões que estão para além do alcance de qualquer força 

política (Vilaça, 2008). 

 

Keywords: Migrantes; Violações da liberdade religiosa; Conflito inter-religioso; Minorias 

religiosas 
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Resumo 

O Ensino Religioso tem passado por grandes desafios no decorrer dos anos, discussões tem 

sido levantada sobre o proselitismo que tem ocorrido nas escolas públicas. No Brasil, desde a 

conquista espiritual, foi promovida a religião na qual as escolas tinham um papel primordial de 

catequizar os alunos. Ignorando assim, os sacros saberes locais, a cosmovisão dos distintos 

grupos e o universo plural religioso distribuído pelas muitas etnias da nação. 

A diversidade religiosa veio sofrendo no decorrer dos tempos, a contar as religiões indígenas, 

o catolicismo, as religiões de matriz africana, o protestantismo e tantas outras que tomavam 

invisibilidade devido ao cenário que contemplou a religião da Coroa para servir à Coroa. As 

escolas públicas têm passado por mudanças. Pois, durante as formações oferecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, o discurso dos docentes levantou algumas questões 

preocupantes quanto ao ensino da disciplina de Ensino Religioso em sala de aula.  

Por isso, o trabalho em questão faz um breve panorama sobre a história do Ensino Religioso 

(ER) no Brasil utilizando os Parâmetros Curriculares de Ensino Religioso, buscando 

compreender de que forma didático-metodologia o ER exerce o papel em sala de aula? 

Abordando quais referenciais? Que epistemologias foram apresentadas? As abordagens 

promovem ou protegem a fé? Desta forma, tal reflexão tem como princípio apresentar dados 

da atual situação para fins de contribuir com estudos sobre o tema e ainda auxiliar à práxis 

docente. 

 

Palavras-Chave: Diversidade; Ensino Religioso; Educação; Professor 
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Resumo 

A presente investigação pretende analisar a questão do corpo e da carne na filosofia de Michel 

Henry. O corpo será tomado como condição essencial nessa relação do ser encarnado e as 

significações a que esta questão implica, «a encarnação consiste no fato de ter uma carne; 

mais, talvez: de ser carne (…) definida por tudo aquilo de que um corpo é desprovido, a carne 

não poderia confundir-se com ele; ela é antes, por assim dizer, o exato contrário». Será 

precisamente seguindo a radicalização da fenomenologia henryana, simultânea à crítica da 

representação e da ontologia, que encontraremos o campo de gênese da abordagem 

hermenêutica da corporeidade e fenomenologia do corpo. A abordagem fenomenológica 

acerca da questão corpo realizada por Michel Henry, filósofo contemporâneo francês, iniciou 

oficialmente com a investigação apresentada na obra Philosophie et phénoménologie du corps, 

publicado em 1965, mas escrito entre os anos de 1948 e 1949. A discussão sobre corpo é uma 

das questões mais importantes e intrigantes que se põem no interior da fenomenologia 

henryana. visto que «la corporéité est un pathos immédiat qui determine notre corps de fond en 

comble avant qu’il se lève vers le monde». 
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 A concepção de alma no mundo antigo e sua recepção na modernidade. 

 

 

Jorge Luis Gutiérrez 

Universidade Mackenzie, São Paulo 

1113132@mackenzie.br 

Marcelo Martins Bueno  

Universidade Mackenzie, São Paulo 

marcelo.bueno@mackenzie.br 

 

Resumo 

A comunicação pretende analisar o conceito de alma no mundo antigo, principalmente no 

“Antigo Testamento” e Aristóteles, e como este conceito foi recebido na modernidade por 

Tomás Hobbes.  

No AT analizaremos a palavra שפנ (Nefesh), que foi traduzida pela septuaginta por Ψυχής. 

Esta palavra que literalmente significa “garganta”, “pescoço”, adquire nos contextos em que é 
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usada o significado de “alma”, “vida, ou simplesmente “ser vivente”. Assim o homem é um 

“nefesh vivente”. Sendo que espírito no AT é  o חור (ruach), que literalmente significa vento, 

mas que também é a respiração de um corpo (רׂשב / basar) vivo (שפנ / nefesh)). Assim temos 

com estas palavras temos uma concepção unitária do ser humano. 

Aristóteles, por sua vez, tratou o tema da alma principalmente na sua obra Περί Ψυχής (Sobre 

a Alma). Para ele a alma tem três partes: a primeira é a “alma vegetativa” que é o principio que 

comanda as atividades biológicas do corpo. Esta parte da alma está presente em todos os seres 

vivos. Rege os instintos, nutrição, reprodução, etc. A segunda parte da alma é a “alma 

sensível”, presente na sensação e percepção do movimento do corpo dos animais. A terceira 

parte é a alma intelectual, própria dos humanos. No ser humano estão unificadas estas três 

partes. 

Para Hobbes a alma é corpo, pois a alma produz no corpo vida e movimento, isto é, produz 

efeitos no corpo. Por isso ela só pode ser corpo. Hobbes começou o capítulo primeiro do 

Leviatã, que trata sobre a sensação, afirmando que “A sensação é o movimento provocado nos 

órgãos e partes inferiores do corpo do homem pela ação das coisas que vemos, ouvimos, etc". 

Assim, podemos constatar também que em Hobbes temos uma concepção unitária do ser 

humano. 

A relação destas três concepções de alma e os textos em que aparecem é o objetivo da 

comunicação. 

 

Palavras Chave:Alma, Modernidade. 
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Resumo 
No espaço religioso e corporativo, líderes desempenham papel fundamental. Mas, no contexto 

contemporâneo, o que se vê é uma crise na área da liderança. Aquele líder estetizado e bem 

credenciado que busca o alcance de suas metas e a fidelização de seus clientes anda sob grande 

suspeita. Mas, por que muitos comunicadores e líderes religiosos não obtêm resultados 

eficazes a despeito de apresentarem conteúdo e discursos impecáveis sob a ótica do bom 

argumento, da ética e da retórica? A partir de um trabalho teórico de natureza descritiva com 

delineamento de pesquisa bibliográfica, propomos que a resposta está dentro do âmbito da 

formação humana holística. Entre os infindáveis atributos usados para definir o bom líder, cada 

vez mais vê-se que qualidades espirituais são agregadas a essa tarefa. Partindo do pressuposto 

teórico da liderança servidora, conforme apresentada por Robert Greenleaf (1998), vemos que 

as características desse estilo de liderança traçam um caminho que leva ao âmago da religião. 

De fato, o conceito de um líder completo, maduro holisticamente, desenvolvido de corpo, alma 

e espírito reflete na figura do líder servidor que influencia, direciona e engaja não só clientes, 

mas discípulos. Eis, portanto, a alternativa a uma sociedade resistente a apelos verbais: um 

líder integral que revele o amor sofredor, uma terminologia quase indiscreta ao mundo 

empresarial, mas única saída para quem quer influenciar de verdade.  
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mailto:valdecir.lima@ucb.org.br


 55 

 A Influência do Ideário Cristão Religioso na Formação da Moralidade no Século 

XIX. 

 

 

Kayke de Oliveira 

UNASP-EC 

kaykeoliveirafavaretto@gmail.com 

 

Resumo 

“O homem prefere a paz e até mesmo a morte à liberdade de discernir o bem e o mal. Não há 

nada de mais sedutor para o homem do que o livre-arbítrio, mas também não há nada de mais 

doloroso (...) Jamais os homens se creram tão livres como agora, e no entanto eles 

depositaram sua liberdade humildemente a nossos pés. Diz o Inquisidor.”  

 

A formação do homem ocidental desde a idade média –com maior intensidade-, esteve muito 

ligado a religião cristã. Seu guia, o estrito conjunto de regras medievais afirmavam de maneira 

maniqueísta o que era, ou não, pecado. A emergência da modernidade, como consequência do 

decadente sistema medieval e a consolidação do capitalismo, não apenas eram uma mudança 

no sistema político-econômico, atingiam o modelo estrutural, que agora seria ocupado por uma 

nova classe, o burguês. As rupturas nesta transição causaram a remoção de marcos 

orientadores de conduta, foram problemas insólitos para a sociedade. O objetivo desta pesquisa 

é compreender a concepção Cristã religiosa de pecado e sua influência na construção ocidental 

da moral burguesa no século XIX, essenciais para o conhecimento da formação do homem 

moderno e criação de sua identidade. A pesquisa, realizada por meio da análise de manuais de 

puericultura, e baseado nas obras de Peter Gay, verificará as influencias -tanto sociais, quanto 

por vezes físicas- e qual sentido e intensidade, fomentaram a noção moderna de pecado e 

observância, certo e errado, moral e imoral. 
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Resumo 

O presente Simpósio Temático foi pensado a partir das pesquisas centrais de seus 

proponentes e suas mais diversas ramificações atuais e futuras. Almeja discutir acerca 

da formação integral (holística) do ser humano a partir das mais distintas fontes 

consideradas sagradas como os Vedas, Alcorão, Bhagavad-Gita e a Bíblia, sem excluir 

a perspectiva espírita. Considera também as múltiplas leituras e aplicações 

interdisciplinares e multiculturais hodiernas em um contexto de alguma percepção da 

possível falibilidade da construção do ser humano compartimentado, herança grega 

ainda mantida majoritariamente, cada vez mais questionada. Assim, trabalhos que 

apresentem esta discussão e suas implicações, como questões acerca mortalidade e 

imortalidade da alma, dualismo e neoplatonismo, contrapontos outros ao cartesianismo 

e, principalmente, integração entre o corpo físico e espiritual serão centrais e 

mailto:kaykeoliveirafavaretto@gmail.com
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imprescindíveis dentro da perspectiva ora apresentada. Afinal, ainda que de forma 

incipiente e, portanto, passível de cada vez mais estudos, parece mais nítida a relação 

entre o equilíbrio biopsicossocioespiritual como pressuposto de espiritualidade plena. 

Trabalhos que questionem ou confirmem esta perspectiva também serão bem-vindos e 

certamente fomentarão esta tão saudável e necessária discussão.  

 

Palavras Chave:Corpo, Alma, Espírito 
 

 

 

 Cuidado Integral Do Homem. 

 

 

Paulo Roberto Freitas Albuquerque 

STBSB -Livre 

pauloalbuquerque.contato@gmail.com 

  

Resumo 

O presente trabalho pretende apresentar as considerações sobre a Integralidade Humana numa 

perspectiva Bíblica, Sistêmica e Neurocientifica.   Tais considerações integram o projeto de 

pesquisa – “Cuidado Integral da Família Missionária: Uma perspectiva bíblico e sistêmica” – 

que vem sendo desenvolvido no Programa de Mestrado em Estudos Teológicos do 

Southeastern Baptist Theological Seminary (EUA).  

A comunicação almeja expor, no Simpósio Temático 21, uma perspectiva unitária do ser 

humano, na globalidade da Sagrada Escritura, bem como apresentar uma superação do 

aparente dualismo antropológico presente no Novo Testamento. Igualmente, em contraponto 

ao paradigma disjuntivo cartesiano, pretende sinalizar o paradigma sistêmico como proposta 

epistemológica na concepção integrada do homem. Finalmente, uma vez que não é mais 

possível ignorar o impacto das neurociências sobre as reflexões a cerca do ser humano, o 

trabalho aspira dialogar transdisciplinarmente com as ciências do cérebro, a fim de que se 

conceba o homem de forma integrada como sujeito e objeto do cuidado, da formação e da 

espiritualidade.   

 

Palavras Chaves: Antropologia Teológica, Homem, Teoria Geral dos Sistemas, Neurociências.   

 

 

 

 O Sábio E O Artista: Nuances Holísticas Da Sabedoria Na Bíblia Hebraica. 

 

 

Felipe Carmo 

USP 

felipe.carmo@ucb.org.br 

 

 

Resumo 

O termo ָחָכם, comumente traduzido como “sábio” – e seu substantivo feminino ָחְכָמח –, é 

frequentemente utilizado no corpus denominado literatura sapiencial. Diversos estudiosos 

atribuíram a eles significados técnicos que fariam referência a um discurso ético ou a uma 

tradição intelectual em Israel. Contudo, alguns autores recentes afirmam que os termos 

possuem, assim outros termos no hebraico bíblico, diversos significados, a depender do 

contexto em que se inserem. Essa característica impossibilita a possibilidade de atribuir a eles 

uma conotação técnica, exigindo do estudioso a preferência pelo estudo de sua significação em 

contexto. Em Êxodo 31:1-11, por exemplo, o termo aparece em paralelo a atividades manuais, 
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utilizadas para a confecção de objetos para o santuário. Em virtude da relação entre ָחְכָמח e um 

ofício, pode-se ser sugerida a seguinte questão: Quais os possíveis significados que o termo 

 apresentam em Êxodo 31:1-11? A partir da aplicação de ,ָחָכם assim como a atuação do ,ָחְכָמח

um close reading à perícope em estudo, chega-se à conclusão de que ָחְכָמח reflete uma nuance 

artística do ser humano, amiúde associada à habilidade ou expertise na manipulação da 

matéria. Esse significado sugere que, no contexto bíblico, a inteligência humana não se limita à 

imaginação metafísica, ou mesmo à habilidade de responder questões abstratas. A sabedoria 

humana possui, à semelhança da divina, um aspecto prático e artístico. 

 

Palavras-chave: Sabedoria; Bíblia Hebraica; Arte; Antropologia. 

 

 

 

 Por uma integralidade do ser: contribuições da espiritualidade do diálogo inter-

religioso. 

 

 

Kevin Willian Kossar Furtado 

PUCPR 
kevin@aol.com.br 

 

 

Resumo 

A espiritualidade do diálogo inter-religioso, entendida como o encontro e a interação entre 

diferenciadas vivências espirituais e tradições religiosas, pautadas no diálogo, na relação, na 

troca, e na comunhão de universos e significados existenciais diversos, oferece elementos que 

contribuem para a promoção do ser humano integral em diferentes perspectivas: ao buscar a 

superação das tensões e conflitos entre religiões em vista da convivência pacífica; ao promover 

o diálogo, a cooperação e o encontro na essência espiritual de cada religiosidade em prol de 

real acolhida inter-religiosa; e ao dar consistência às atitudes de respeito e valorização da 

experiência religiosa do outro e às iniciativas de intercâmbio e colaboração entre as religiões, 

que podem contribuir para a elevação dos direitos humanos ao oferecer um fundamento 

espiritual que os transportem a padrões mais expressivos e a formular critérios que exaltem a 

dignidade humana – e, em extensão, a dimensão integral do ser – através da valorização da 

vida em perspectiva individual e social, e do desenvolvimento da pessoa em todos os seus 

níveis e dimensões. O cristianismo pode colaborar para a integralidade humana, na lógica da 

espiritualidade do diálogo inter-religioso, ao incluir, admirar, agir conjuntamente com, e 

acolher o que pensa/crê diferente, ao ser solidário e fortalecer o intercâmbio entre os modos 

das diferentes crenças de conceber o mistério divino que sustenta e transcende o humano. 

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Diálogo inter-religioso. Dimensão integral do ser humano. 

Direitos humanos 

 

 

 

 Semelhanças na visão sobre o outro nas narrativas cristãs e confucianas de 

convivência. 

 

 

Elton Ken Onishi 

UNASP-EC 

elton.onishi@gmail.com  

 

Resumo: 

mailto:kevin@aol.com.br
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Os princípios doutrinários dos ensinamentos de Confúcio (551-479 a.C.) são expressados por 

alguns termos chaves. O principal, e também o que ocorre mais vezes nos analectos, é o termo 

Ren ou Jen (仁) que tem a ideia de humanidade, bondade, benevolência, bem-querer ou 

compaixão, cria um parâmetro para a relação entre os homens e é considerado o cerne do 

confucionismo. 

A compreensão bíblica sobre o próximo está intrinsicamente relacionada com o caráter de 

Deus, expresso nas suas leis e na sua revelação. A fonte última da virtude cristã provém da 

pessoa de Deus e se revela na vida dos seus seguidores na demonstração de amor a Deus e ao 

próximo. 

Tendo por base a revisão bibliográfica como processo metodológico, percebeu-se que o 

cristianismo e o Confucionismo possuem grandes semelhanças quanto às narrativas de 

convivência. Em ambos casos possuem uma grande consideração “comunitária” mesmo por 

aqueles que não fazem parte de seu círculo de amizade.  

Diante da atual globalização, diálogos entre as religiões mundiais facilitam a compreensão 

mútua, apreço e aproximação. 

 

Palavras Chave: Cristianismo, Confucionismo. 
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22- Simpósio Temático - Tradições De Matriz Africana: Construção Teológica E 

Conflito Religioso. 

 
Coordenação: 
Fábio Augusto Darius, CUA-SP, fabio.darius@unasp.edu.br;  

Kevin Willian Kossar Furtado, UEPG, kevin@aol.com.br. 
 

 

 

 Intolerância E Preconceito Nas Religiões De Matriz Afro. A Outra Face. 

 

 

Sonia Apparecida Siqueira  

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

gardel@uol.com.br 

 

Resumo 

Sob a ótica da História est comunicação atenta aos pilares básicos da continuidade e da 

dinâmica, na busca de maior compreensão do Homem e da Vida. Seu ponto de partida  é a 

realidade brasileira que absorve e mantem intolerâncias e preconceitos geradores de confrontos 

e de eventuais conflitos no convívio social. Presa ao impositivo das explicações exigidas pelos 

comportamentos harmônicos ou díspares em relação às  prevalências contextuais há de se 

ressaltar a outra face das intolerâncias e dos preconceitos encontrando-a nas expressões das 

vivências religiosas como é o caso das Irmandades de Negros. Há de se levar em conta 

também a atenuação das hostilidades quer no plano teórico quer no vivencial o que pode ser 

percebido no processo de Inculturação da Igreja do Vaticano II, bem como na naturalização do 

aceite de valores, símbolos, pessoas e locais ligados aos cultos de raiz afro visíveis na música, 

principalmente na popular.  

Numa sociedade pluricultural, portanto também pluriétnica e plurireligiosa, na busca de 

afirmação identitaria individual e grupal tornam-se decorrentes intolerâncias e preconceitos. 

Delineá-los implica não só ampliar a visão de problemas mas principalmente entender o novo 

Humanismo que nos envolve. 

Como condicionante o contexto cultural dos fins do século XIX à atualidade, a mudança –

mesmo gradativa – da mentalidade geral em relação à existência de culturas de matriz africana. 

Como opção o campo da religião e da religiosidade, parte significativa do campo cultural. 

Como ponto de significância a existência de preconceitos com o Outro, com seus valores, com 

sua visão de mundo, que ao extrapolar o teórico traduz-se em violências e agressões rompendo 

a harmonia desejável no viver cotidiano.   

 

Palavras chave: realidade, religiões africanas, intolerâncias, preconceitos. 

 

 

 

 Olhando para os dados do censo 2000 e 2010: perspectivas das religiões de matriz 

africana e os mapeamentos de terreiro a partir da Geografia de religião. 

 

Aline Soares Rangel 

PPGEO 

alliell_4@hotmail.com 

 

Resumo 

Este trabalho visa analisar brevemente os dois últimos censos do IBGE (2000 e 2010) que 

mostram uma estabilização o número de praticantes das religiões de matriz africana, 
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consideradas nesse trabalho como umbanda e candomblé, frente a um aumento nos membros 

das religiões evangélicas, principalmente os pentecostais e neopentecostais. Refletindo a partir 

do caso do estado do Rio de Janeiro, que possui expressivo número de evangélicos, 

defendemos a hipótese que se faz necessário fazer uma correlação entre o crescimento destas 

denominações com suas as estratégias proselitistas de encorajamento de ações intolerantes – 

praticadas por algumas dessas religiões – tendo como principais alvos os membros de religiões 

de matriz africana, seus terreiros e festividades, como vemos em Silva (2015).  

           Numa outra perspectiva, religiosos de matriz africanas mobilizam-se em cooperação 

com diversas instituições para realização de vários mapeamentos que acontecem no país.  

terreiros. Para tal, destacaremos a territorialidade, a questão identitária e a complexidade de 

cultos e ritos. 

               No ano de 2010, é finalizado o mapeamento de terreiros das casas religiosas de 

matriz africana, elaborado pela PUC-Rio em parceria com lideranças religiosa do candomblé e 

umbanda, Seppir e outras secretarias do âmbito federal. Este mapeamento mostrou sua 

concentração nas áreas periféricas da região metropolitana do Rio de Janeiro e da Baixada 

Fluminense. Como justificativa para a participação no mapeamento, estão a valorização das 

suas ascendências africanas, identidade e da cultura tradicional, assim como a necessidade de 

pleitear junto ao poder público direitos, em questões fundiárias. Muitos terreiros eram 

desapropriados por não terem como comprovar sua existência como casa religiosa, 

diferenciando-os de apenas residências dessas famílias, espaço sagrado do terreiro/tenda, 

muitas vezes também é casa desses membros e cuidadores do santo. E mais forte a necessidade 

de sair da invisibilidade, para se proteger da intolerância religiosa, como sinaliza Teixeira e 

Ratts (2012). 

 

Palavras-chave: Mapeamento-de-terreiro, intolerância-religiosa, relações-de-poder 
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23- Simpósio Temático - Interfaces da Religião no Espaço: Festa, Turismo 

Religioso e Patrimônio Cultural. 

 

 
Coordenação: 

Oneide Bobsin (Faculdades EST), obobsin@est.edu.br;  

Hendrix Silveira (Faculdades EST), hendrixsilveira@yahoo.com.br 

 

 

 

 Património Imaterial e a Festa Popular: Retrato do Simbolismo da Celebração do 

Espírito Santo. 

 

 

Sheila Nunes 

Universidad de Évora  

syt@live.com.pt  

    

Resumo 

A cultura popular açoriana portuguesa apresenta um cenário social e ecológico macro, 

representado pela heterogeneidade do património imaterial e das manifestações em sua 

materialidade. A Festa Popular em Louvor ao Espírito Santo é um ato ritualístico social de 

resistência e afirmação de identidade. A cerimonia e o discurso simbólico guarda a primazia da 

cultura memorável transmitida de pai para filho por meio da tradição oral. O cunho religioso é 

indissociável da cultura pois, a própria religião serve como mecanismo de perpetuação da 

cultura local. Portanto, a religião popular não deve ser vista com cunho teológico e sim em seu 

amplo valor cultural. Dessa forma a Festa realizada no Arquipélago dos Açores apresenta a 

dialogia do sagrado e do profano. Desde a organização da comunidade rural para a festa, à 

eleição dos patronos, preparação das sopas, distribuição dos pães, a configurar a realidade das 

diversas características mitológicas, ontológicas, culturais e sociais nas Ilhas.  

Este trabalho é resultado de uma investigação em andamento, iniciada no Grupo Central, 

realizadas em distintas localidades das Ilhas do São Jorge, Pico e Faial, o triángulo. Usou-se 

como base metodológica os critérios sociais e a observação participante. De modo que, 

proponho apresentar a análise etnográfica dos dados da pesquisa de campo, dentro do estudo 

do Património Imaterial e da Festa Popular, delimitando-se ao Simbolismo da Celebração do 

Espírito Santo. 

 

Palavras-chave: Festa Popular; Celebração do Espírito Santo; Simbolismo; Açores  
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24- Simpósio Temático - Protestantismo Clássico na Lusofonia - Tradição e 

Transições. 
 

 

Coordenação: 

Lidice Meyer Pinto Ribeiro (UPM)  

José Brissos- Lino (ULHT)  
 

 

 

 A atuação de Protestantes na fundação e organização da cidade de Iepê-SP. 

 

               

Alessandro Leonardo Rodrigues Silva 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP, Brasil  

leonardoipi@yahoo.com.br 

  

  

Resumo  

Esta comunicação é parte de pesquisa em andamento acerca da difusão do protestantismo no 

Oeste Paulista, tendo como objeto central a cidade de Iepê – SP. Esta cidade nasceu por meio 

da atuação de um grupo de protestantes presbiterianos que, após conflitos de ordem política e 

religiosa com um grupo de católicos, resolveu se unir com o propósito de edificar um local 

para viver onde se construísse um ambiente de liberdade e respeito a todos os credos, formas 

de pensamento e cultura de paz. A partir desse breve histórico, o objetivo desta comunicação é 

apresentar os principais personagens protestantes - destacando-se a liderança do protestante 

Chico Maria - e a importância dos mesmos para a fundação da cidade. Para a elucidação da 

importância da atuação desses personagens, serão destacados quatro aspectos que estiveram no 

centro da polêmica entre protestantes e católicos e que marcaram a história da cidade desde seu 

início: religioso (sepultamentos), educacional (construção de escola), social (liberdades 

individuais) e político (organização da cidade). 

  

Palavras-Chave: protestantes, católicos, Iepê-SP, Chico Maria. 

 

 

 

 A espetacularização do sagrado: o espetáculo da adoração e o protestantismo 

brasileiro. 

 

 

Jaqueline Dolghie Ziroldo  

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

jzdolghie@terra.com.br 

 

 Jonas Nogueira Jr  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

jonas.nogueira@mackenzie.br 

 

Resumo: 

O mercado religioso de música evangélica já tem, com êxito, criado vínculos com os jovens 

protestantes do Brasil, que, a despeito de suas tradições, se tornaram consumidores assíduos 

das novas produções musicais desse mercado. Um grande nicho mercadológico da música 
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evangélica é o que foi denominado nesta pesquisa de mercado de adoração. Trata-se de uma 

linha específica do mercado fonográfico evangélico que oferece produções voltadas 

exclusivamente para o louvor e adoração. Oferecido em toda forma de evento, bem como em 

CDs e DVDs, os shows de adoração são altamente “consumidos” pela ala jovem protestante no 

Brasil.  No “espetáculo de adoração” o objetivo principal é a reunião para o louvor a Deus.  

Nesse tipo de espetáculo há uma espécie de hibridismo entre o show e o louvor, entre o lúdico 

e a adoração. Diante desse fato realizamos uma pesquisa na cidade de São Paulo, importante 

centro de consumo do país, junto aos jovens e à liderança das igrejas protestantes históricas 

com o objetivo de verificar de que forma o consumo/participação dos eventos de adoração 

pelos jovens está influenciando os cultos locais, bem como detectar como pastores e líderes 

têm se posicionado frente às essas possíveis influências.  Foram pesquisadas as denominações 

presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, batista e metodista. Tais denominações 

foram escolhidas pelo critério de serem todas oriundas dos empreendimentos missionários no 

Brasil. O que propomos é apresentar os resultados da pesquisa que teve fomento do núcleo de 

pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 

Palavras chave: protestantismo, mercado fonográfico, adoração, culto. 

 

 

 

 A trajetória de ISAL e a revolução do movimento ecumênico na América Latina. 

 

 

Darli Alves de Souza 

PUC -SP 

darlinet@gmail.com 

 

Resumo 

A transição entre as décadas de 50 e 60 do século XX são fundamentais para o entendimento 

da mudança de rumo do movimento ecumênico na América Latina. Nela ocorreram mudanças 

estruturais e programáticas. Antes desse período as várias iniciativas que o representavam 

estavam fortemente relacionadas a uma visão missionário-evangelística, principalmente 

coordenadas pelo Comitê de Cooperação para a América Latina (CCLA). Este era a grande 

referência das instituições que integravam este movimento, principalmente os Conselhos 

Nacionais de Igrejas. A partir do final da década de 50, influenciados principalmente pelo 

Conselho Mundial de igrejas o entendimento da missão da igreja se ampliou a partir do 

paradigma da responsabilidade social da igreja dando novo sentido para as reflexões e ações e 

o entendimento de missão da igreja. Nesse contexto surge, a partir do intercâmbio de 

lideranças de conselhos nacionais de igrejas, a Junta Provisória de Igreja e Sociedade (ISAL). 

Esta instituição é para a América Latina um marco na mudança revolucionária de paradigma 

no movimento ecumênico, sendo ela a principal irradiadora e catalisadora dos ideais de 

transformação em meio a uma realidade sócio-política bastante conturbada. Portanto, estudar 

com maior profundidade esta instituição é importante para o entendimento do movimento 

ecumênico.  

 

Palavras chave: Movimento ecumênico, Protestantismo, Instituições religiosas, movimentos 

sociais. 

 

 

 

 Dicionário-Enciclopédico Das Instituições Protestantes No Brasil. 

 

 

Lidice Meyer Pinto Ribeiro 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Brasil 
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lidice.ribeiro@mackenzie.br 

 

Resumo 

A publicação de um dicionário histórico das Instituições Protestantes que atuaram no Brasil 

dede seus primórdios justifica-se, acima de tudo, pela inexistência de uma literatura suficiente 

que atenda às necessidades dos estudantes e investigadores sobre o tema. Por outro lado, um 

número significativo de denominações eclesiásticas e instituições protestantes fundadas no 

Brasil não dispõe de escritos publicados que contemplem a sua história. Mesmo com o 

reconhecimento da importância que as instituições protestantes tiveram no passado e 

continuam a ter presentemente na vida social, econômica e política, persistem dificuldades de 

conhecimento preciso e global da variedade, complexidade, filiações confessionais, 

ideológicas e profissionais, assim como das metamorfoses históricas das diferentes instituições 

que se abrigam sob a designação de protestantes. Pretende-se com este Dicionário 

Enciclopédico oferecer uma síntese interdisciplinar, informativa e interpretativa, que se torne 

uma referência segura sobre esta matéria do ponto de vista acadêmico e cultural. O primeiro 

volume da obra em andamento consta com mais de 90 autores trabalhando sobre cerca de 150 

verbetes sobre Instituições Educacionais e será publicada como parte das comemorações dos 

500 anos da Reforma Protestante. Em seguida será publicado o segundo volume que tratará das 

Instituições Protestantes com Enfoque Social. 

 

Palavras-chave: Protestantismo. Educação. Brasil. Dicionário. 

 

 

 

 Protestantismo Clássico Na História Da Diáspora No Brasil. 

 

 

Chen Shun Lo  

Universidade Mackenzie/MackPesquisa 

lizlonma@gmail.com 

 

 

Resumo 

O ponto central da pesquisa é analisar a história do protestantismo clássico nas 

transformações e influências da sociedade do Brasil no contexto da diáspora chinesa no 

Brasil que a história remota do Protestantismo na China oriunda dos missionários 

ocidentais sedimenta-se em parte importante do corpo da sua fé protestante. Os 

imigrantes chineses vieram ao Brasil no início do século XIX através do convite de 

incentivo do governo brasileiro para preencher as lacunas do desenvolvimento do 

Brasil. Hoje, a história da diáspora chinesa completou seus segundos centenários anos 

da imigração no Brasil no ano 2010. O escopo da pesquisa foca-se em últimas três 

décadas da história de diáspora desses povos migrantes diante de uma cultura híbrida 

indefinida no Brasil, assim, como para a si mesmo. O presente trabalho será uma busca 

em literatura como base de referência primordial, revistas e periódicos, internet, 

entrevista com depoimento e pesquisa de campo na construção do texto, o estudo 

refletirá acerca desses princípios éticos, valor cultural e religiosa são aplicados   no   

respeito   da   influência de um país lusófono de língua portuguesa, nesse caso o Brasil. 

Cabe ressaltar com aproximação da relação diplomática na última década da China com 

o Brasil se fortaleceu no segmento econômico político-social em ambos países.  O 

objetivo da pesquisa visa uma contribuição nova e inovadora na área acadêmica aos 

todos pesquisadores e estudiosos, ao mesmo tempo, em história da diáspora chinesa no 

Brasil. Em sumo, o método da pesquisa será indutivo e dedutivo. 



 65 

 

Palavras-chave: Protestantismo na China. Missão Chinesa no Brasil. Protestantismo 

clássico no Brasil. Protestantismo. 

 
 

 Protestantismo em Foco na Imprensa Batista. 

 

 

Anna Lúcia Collyer Adamovicz 

Universidade Católica Portuguesa 

adamovicz@usp.br 

 

Resumo 

A leitura de artigos publicados pela imprensa batista no Brasil e em Portugal, nas primeiras 

décadas do século XX, permite ao pesquisador recuperar aspectos singulares do processo de 

implantação das igrejas desta denominação em ambas as nações, facultando-lhe entre outros 

fatores identificar as especificidades de seu pensamento religioso, ideário político e de seus 

valores culturais. Possibilita-lhe avaliar o crescimento numérico e qualitativo dessas missões 

religiosas, acompanhar o desenrolar de seus projetos nas áreas de publicações e Educação, 

averiguar os desdobramentos dos trabalhos missionários no âmbito social, examinar a 

percepção particular que os missionários tinham da cultura local, e ainda dimensionar o 

alcance de sua contribuição à obra missionária de matriz protestante ao nível mundial. 

Através da investigação dessas fontes, pretende-se proceder à coleta de informações referentes 

ao progresso das missões protestantes no espaço lusófono, contextualizando historicamente 

diversos fatos narrados pela imprensa denominacional, atentando-se para a dimensão simbólica 

presente na construção de seu discurso jornalístico de orientação religiosa. Em uma 

perspectiva analítica, fundamentada no instrumental teórico-metodológico da Nova História 

Cultural, pretende-se abordar as interpretações que os redatores batistas fizeram de vários fatos 

históricos e acontecimentos da atualidade no Brasil, Portugal e no mundo, registrados nestes 

periódicos em sua vasta produção jornalística. 

 

Palavras-chave: Protestantismo, Lusofonia, Imprensa, Batista 

 
 

 

 Sermões de Ashbel Green Simonton no jornal Imprensa Evangélica: estratégias de 

divulgação da fé protestante no Brasil dos Oitocentos. 
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 joao.leonel@uol.com.br 

 

Resumo 
Ao inserir-se em território brasileiro em meados do século XIX, o protestantismo norte-

americano desenvolve estratégias de propagação de sua mensagem visando trazer os 

brasileiros à nova fé. São utilizados: a) sermões bíblicos proferidos em casas, praças e, 

posteriormente, em templos protestantes; b) a publicação de literatura religiosa, inicialmente 

por meio de matérias em jornais comerciais e, em seguida, em seu próprio jornal – A Imprensa 

Evangélica –, e a edição de livros de sermões e de divulgação do protestantismo; c) Educação, 

principalmente com a criação de escolas ligadas às igrejas locais. 

No contexto da divulgação do protestantismo no Brasil, esta comunicação tem como foco os 

sermões escritos pelo primeiro missionário a chegar ao país em 1859, Ashbel Green Simonton, 

e publicados no Jornal Imprensa Evangélica, principal canal divulgador do protestantismo em 

terras brasileiras. Busca-se identificar como os sermões contribuíram para a propagação das 
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ideias protestantes por meio da palavra impressa. Para tanto, será analisado um sermão, 

explicitando seus temas principais, os leitores alvo e as estratégias argumentativas. 

A comunicação utiliza como referencial teórico a História do Livro, de modo particular 

questões ligadas à materialidade dos impressos, neste caso do jornal, e a História da Leitura, 

que fornecerá elementos para a descrição dos possíveis leitores do sermão.   

 

Palavras-Chave: Ashbel Green Simonton 
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25- Simpósio Temático - Messianismos e Movimentos Messiânicos na Lusofonia. 

 

Coordenação: 
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 Traços de messianismo no primeiro pastor presbiteriano brasileiro. 

 

Silas Luiz de Souza 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

E-mail: silasluiz.souza@mackenzie.br 

 

Resumo 

A academia, anteriormente, tratou os movimentos messiânicos como resultado de uma suposta 

má formação genética que transformaria os participantes em criminosos potenciais. Tudo 

devidamente comprovado cientificamente através de medidas de crânios e conformação física. 

Neste II Congresso Lusófono de Ciência das Religiões um simpósio temático tratará 

especificamente de messianismos e movimentos messiânicos. Assim se propõe destacar o 

primeiro pastor presbiteriano brasileiro, o ex-sacerdote católico romano José Manoel da 

Conceição. Sua atuação de poucos anos foi fundamental para a inserção da igreja protestante 

na sociedade brasileira, tratando de interioriza-la geograficamente. Através de uma pesquisa 

bibliográfica, de relatórios do próprio personagem e de outros missionários e dos jornais da 

época, pretende-se levantar elementos messiânicos na trajetória do pastor. A relevância desse 

personagem está no fato de que há aspectos de sua personalidade e sua atividade muito 

próximas das biografias de líderes messiânicos em geral.  Um convertido à religião verdadeira, 

com uma missão a cumprir, enfrentando obstáculos dramáticos, uma oratória inflamada 

indicando o caminho da verdade, uma pobreza extrema e práticas taumatúrgicas, estão 

presentes. Esses traços capacitaram Conceição a ter acesso ao coração e à mente da população 

rural e de pequenas cidades à qual se dirigiu. 

 

Palavras-chave: Protestantismo no Brasil; Messianismo; José Manoel da Conceição; História 

do presbiterianismo no Brasil 
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26- Simpósio Temático - O Legado De Ricoeur: Filosofia, Teologia E Religião. 
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 A Simbólica do Mal no Contexto da Viragem Hermenêutica de Ricœur. 

 

 

 

Gonçalo Marcelo  
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Resumo 

Cette communication vise présenter la Symbolique du mal dans le contexte de la philosophie 

ricœurienne et, plus spécifiquement, de son tournant herméneutique. La première phase de ce 

tournant (laquelle correspond aux années 60 du 20ème siècle) est précisément centrée sur la 

logique du double sens des symboles, pour ensuite s’élargir, au cours des années 70 et 80, 

jusqu’à englober d’autres objets culturels, comme les textes. Dans un premier temps, il s’agira 

donc de montrer jusqu’à quel point la Symbolique du mal et le tournant herméneutique qu’elle 

inaugure – ainsi que la complexification apportée par la théorisation de la dialectique entre 

l’herméneutique comme recollection du sens et l’herméneutique du soupçon empruntée à 

Marx, Nietzsche et Freud – sont décisifs pour la philosophie ricœurienne. Dans un deuxième 

temps il s’agira de montrer dans quel sens la recherche sur le mal (au sens éthique et religieux) 

reste une thématique majeure chez Ricœur, surtout par le biais d’une appropriation de la 

réflexion kantienne sur le mal radical mais aussi par son rapport dialectique avec les réflexions 

sur le prédicat « bon », point de départ de sa « petite éthique ». 

Sur cette toile de fond, il s’agira de mettre en avant une approche herméneutique de la culture 

et montrer la fécondité de la démarche ricœurienne : sans vraiment mélanger la spécificité du 

registre philosophique et religieux, il laissait le discours philosophique s’instruire par 

ses « autres » (non seulement la religion mais aussi, par exemple, la tragédie). 

L’herméneutique apparaîtra donc comme une ouverture de perspective de la démarche 

philosophique avec des enjeux pratiques et sapientiaux. 

 

Mots-clés : Herméneutique, Religion, Ricœur, Symbolique du Mal. 

 

 

 

 Espérance, vie et événement dans la phénoménologie française : Ricoeur, Greisch 

et Romano. 

 

 

David-Le-Duc  

TIAHA 

davidleduc.tiaha.dom@gmail.com 

 

Resumo 

Espérance, vie et événement dans la phénoménologie française : Ricœur, Greisch et Romano 

David-Le-Duc TIAHA propose une nouvelle caractérisation du tournant eschatologique de la 

phénoménologie herméneutique distincte du tournant théologique de la phénoménologie 

française de D. Janicaud. L'herméneutique du Ricœur de 1965 est un cas de figure parmi 
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d'autres de l'eschatologie devenue une « structure philosophique ». La question de l'archè, du 

télos et de l'eschaton ne saurait être abordée directement comme une doctrine philosophique, 

mais comme l'exploration des directions de sens de la vie par lesquelles le sujet interprète sa 

propre existence comme un processus de subjectivation résultant d'opérations mentales 

complexes, inconscientes et pré-conscientes. En tant qu'elle est une critique de la fin promise, 

l'eschatologie philosophique dans cette herméneutique de la confiance enquête sur la manière 

de frayer une voie pour l'espérance dans la position originaire du désir et une autre pour 

l'imagination poétique dans la position ultime de la parole comme créativité et interpellation, 

tout en évitant les écueils de l'illusion grâce à une herméneutique du soupçon1. Il est possible 

dans une certaine mesure, toute proportion gardée, de comprendre pourquoi en proposant une 

ontologie brisée, issue du conflit des interprétations entre la psychanalyse de Freud, la 

phénoménologie intentionnelle de Husserl, la phénoménologie de l'esprit de Hegel et 

l'herméneutique existantiale de Heidegger, Ricœur, tributaire de la même ontologie 

fondamentale, propose une eschatologie immanente de l'espérance comme poétique de la 

sublimation où la tension eschatologique de l'ancien (le déjà-là) et du nouveau (le pas-encore-

là) est circonscrite à un événement de sens. L'événement à venir est réduit à un événement de 

parole articulé au désir comme le sol natal de l'espérance. Là où Ricœur ramène la tension 

eschatologique à un procès de sens impliquant le trajet de la compréhension de soi jonché de 

possibilités, de conflits et de difficultés que traduisent le symbole, le symptôme et l'idole, J. 

Greisch, en tant qu'interprète de Heidegger, propose une tension eschatologique de l'espérance 

structurée autour de l'originaire et de l'accomplissement de la vie facticielle constituant les 

deux foyers de la religiosité dans la protochristianisme. L'eschatologie ouvre la dialectique du 

déguisement et du dévoilement constitutive de la sublimation à la prospection des nouvelles 

possibilités d'affects et de sens pour l'homme d'être au monde dans l'articulation de l'onirique 

et du poétique. Ce mouvement de sens et d'affects par lequel j'adviens est enraciné dans le 

monde de la vie. Dans ce procès de sens entre archéologie, téléologie et eschatologie, 

l'herméneutique processionnelle ne parvient pas à rendre compte de l'épreuve de la vie par elle-

même. Mais elle rend compte de la manière dont la vie se comprend elle-même à partir du 

trajet de la compréhension de soi structurée par la parole symbolique et le désir, via le travail 

de réflexion et de subjectivation lié à la fonction symbolique. Ce n'est ni le rapport du soi à 

l'événement ni celui du soi à la vie qui sont impliqués dans la compréhension de soi. En 

revanche, l'herméneutique de la vie facticielle s'emploie à dégager les modes d'accès à 

l'épreuve de la vie dans un mouvement d'auto-interprétation de la vie produisant sa propre 

conceptualité interprétante. Ces modes d'accès sont explicités par la triplicité du monde de la 

vie – monde ambiant, monde commun et monde propre – et la triplicité de l'intentionnalité – le 

sens de la teneur, le sens référentiel et le sens d'accomplissement. Si l'herméneutique de la vie 

facticielle est d'une aide à l'herméneutique processionnelle quant aux mode d'accès à l'épreuve 

de la vie dans le monde, celle 

* David-Le-Duc TIAHA est titulaire d'un Doctorat conjoint de l'EHESS en philosophie et 

sciences sociales d'une part et, d'autre part de l'Institut Protestant de Théologie, faculté de 

Paris, en théologie. Il est aussi titulaire d'un DU de médecine : « Psychiatrie et compétences 

transculturelles » de l'Université Paris V Descartes, Faculté de médecine, Hôpital Cochin. Il est 

actuellement professeur de philosophie dans l'Académie de Créteil et psychologue clinicien 

stagiaire au service du Xe inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile de l'Hôpital Bichat 

Claude Bernard. Il est membre associé du Centre d'étude des mouvements sociaux 

(CEMS/UMR 8178) et du Fonds Ricœur. 1 Voir mon article, « Critique de la fin promise. 

Esquisse d'une herméneutique processionnelle avec Ricœur » dans Études Théologiques et 

Religieuses en mars 2017. 

ci, en retour, l'aide à surmonter l'opposition radicale de l'objectivation et de l'auto-affection de 

la vie. L'explicitation phénoménologique de l'eschatologie de Paul dans les deux épîtres aux 

Thessaloniciens s'appuie sur l'expérience facticielle de la vie pour laquelle le « soi qui fait 

l'expérience » et  « ce qui est expérimenté » sont indissociables au point où c'est l'être-devenu 

et le devenir nouveau deviennent, en tant possible et pouvoir-être, la structure de l'eschatologie 

au détriment de l'événement de la parousie dont le langage représentationnel et les traits 

phénoménologiques sont demeurés lacunaires. D'un côté l'herméneutique processionnelle 
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analyse le langage représentationnel de l'eschatologie à travers des paraboles de l'espérance 

pour montrer comment son fonctionnement sémantique dans la conjonction de la narration et 

du procès métaphorique met à l'œuvre le dédoublement du sens référentiel avec leurs affects 

propres – le monde commun et le monde imaginaire – au service du sens d'accomplissement 

dans ce que Ricœur appelle une expérience poétique de l'idée du Royaume de Dieu. De l'autre 

côté, c'est l'herméneutique événementiale qui, de manière inédite, propose une typologie des 

événements à partir de laquelle peut être pensée une eschatologie an-archique comme un 

renouvellement imprévisible de possibles et de l'existence. Le devenir-soi de l'herméneutique 

processionnelle n'est plus envisagé à partir d'un procès de sens qui prospecte sur les nouvelles 

possibilités pour l'homme d'être-au-monde ouvertes par la puissance langagière de la fonction 

symbolique. L'être-devenu du soi selon l'eschatologie de Paul dans l'herméneutique facticielle 

de la vie n'est plus non plus envisagé à partir d'un possible à venir comme un pouvoir-être 

authentique ou inauthentique qui relègue l'événement eschatologique à son déjà-là du fait 

accompli du passé. Mais le soi est l'advenant qui se comprend à partir de ce qui lui arrive, 

c'est-à-dire à partir de l'événement qui reconfigure les possibilités et le monde des habitudes : « 

L'advenant n'« est » rien d'autre que ce qui se fait jour, advient ou survient à partir de 

l'événement : il n'« est » que le procès continuellement en instance de sa propre « 

subjectivation ». Les événementiaux sont donc les modes phénoménologique-ment diversifiés 

selon lesquels celle-ci s'opère » (Événement et Monde § 9, 76). Mais l'herméneutique 

événementiale s'achève sur une aporie qui affirme que non seulement le hiatus insurmontable 

entre l'événementialité et la structure herméneutique d'un seul et même monde déjà-là, mais 

aussi que l'événement reconfigure mes possibilités de telle sorte qu'il s'accomplit comme une 

décision effective. Comment le sujet peut-il vivre et s'approprier le possible avec ses symboles 

ouvert par l'événement, c'est-à-dire le subjectiver, sans faire recours au procès du sens qui 

assume la structure du monde déjà-là ? La complémentarité entre l'herméneutique 

processionnelle (Ricœur), l'herméneutique facticielle (Greisch reprenant Heidegger) et 

l'herméneutique événementiale (Romano) donne à saisir avec une nouvelle acuité la question 

de l'espérance. 

 

Mots Clés: Ricoeur 

 

 

 

 Job et l’expérience de la souffrance du juste : L’apport de la sagesse pratique 

ricœurienne à la question du mal. 
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Resumo 

Le Livre de Job (Bible hébraïque et Ancien Testament) constate l’existe du mal à travers la vie 

de Job : un homme intègre et droit, qui devient victime après une série de terribles épreuves : 

d’abord, il perd tout son bétail ainsi que ses serviteurs, ensuite tous ses enfants meurent, puis il 

est frappé d’une maladie incurable de telle sorte que ses amis tout en le plaignant ne le 

reconnaissent plus ; enfin son épouse bien que veillant sur lui finit pour critiquer sa foi 

inébranlable et lui conseille de se suicider pour abréger ses souffrances. Les nombreuses 

exégèses du Livre de Job sont des tentatives classiques pour concilier la coexistence du Mal et 

de Dieu : comment un Dieu bon et miséricordieux peut-il permettre la souffrance du juste ? 

    Le récit de Job, d’une grande qualité littéraire, fait partie également des grands chefs-

d’œuvre de l’art. La puissance du texte réside dans le caractère véridique du récit des 

souffrances de Job, qui incite le lecteur à s’identifier à lui. L’histoire a subi maintes évolutions 

au fil du temps selon la manière dont chaque génération envisage la question de la souffrance. 
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Nous convoquerons ici dans un premier temps la réception du Livre de Job dans les arts : 

Voltaire (1759), Goethe (1808) et Assouline (2011). L’analyse de ses divers travaux révèle que 

le mal physique et le mal moral sont intolérables, puisqu’ils s’imposent comme une rupture qui 

produit une déficience, l’être faillible se voyant dès lors confronté à une force externe douée 

d’une puissance implacable qui l’arrache à lui-même. Ce mal est d’une puissance telle qu’elle 

finit par abolir les liens, la confiance et l’espoir pour nous conduire à la désolation, à la 

mélancolie et à la solitude. Ainsi le mal ne serait pas le mal s’il ne suscitait pas la question de 

Job au moment de sa révolte : « Pourquoi ? ». Or, chercher à travers cette question une 

responsabilité au mal, c’est supposer que celui-ci n’est pas fatal. Nous sommes alors conduit 

inévitablement à une série de procès : celui de Dieu et celui des hommes. Procès qui convoque 

la complexité du mal moral attaché a la notion de faute, car le mal moral tire sa cohérence de 

l’idée de péché originel et conduit inexorablement à la culpabilité et à la condamnation de soi.  

    Cependant, le mal comme défi philosophique et théologique pour la pensée prendra un sens 

différent de celui des auteurs cités plus haut, dans le cadre d’une herméneutique philosophique 

et biblique régionale chez Paul Ricœur (1986 ; 1994), que nous analyserons dans un second 

temps. Montrant que le texte biblique comporte une pluralité de registres, de sens et de 

discours, ainsi qu’un caractère polyphonique et une intertextualité, Ricœur nous enseigne 

depuis les deux tomes de Philosophie de la volonté jusqu’à Soi-même comme un autre la 

nécessité de dénaturaliser la notion de péché. En effet, dans la conflictualité du fini et de 

l’infini, la souffrance donne à penser et fait place à une puissance d’agir horizontale qui 

empêche de tomber dans la complaisance de la douleur et dans la culpabilité, pour réaffirmer 

l’existence originaire qui gagne en responsabilité devant l’action. Cette tension vers le devenir 

et la création est rendue possible grâce à la traversée et à l’apprentissage du tragique, pour 

nous conduire vers une éthique de la sollicitude révélant que Job est « victime mais non 

coupable ». Ainsi en référence à la sagesse pratique permettant de penser la relation de 

l’espérance religieuse au récit et à la philosophie, nous questionnerons le lien de la théorie 

ricœurienne, à travers le concept d’identité narrative, avec la pensée de Martha Nussbaum 

(1995, 2010). 

 

Mots clés : téléologie, souffrance, récit, sagesse pratique.  

 

 

 

 La fenomenología de la religión como fundamentación de la tolerancia activa. 
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Resumo  

Lo que pretendo en esta presentación es mostrar como la fenomenología hermenéutica de Paul 

Ricoeur puede fundamentar el ejercicio de una tolerancia activa. 

Se compone de tres partes. En la primera parte analizaré en qué consiste la fenomenología 

hermenéutica de la religión del autor francés, haciendo ver su peculiaridad; es una 

fenomenología pero que cuenta con la necesidad de pasar por las mediaciones simbólico-

culturales, sobre todo lingüística, pese a lo cual no rompe con la fenomenología (de hecho, es 

lo que defenderé) es la única posible. El análisis de la experiencia religiosa tiene que pasar 

necesariamente por las mediaciones culturales. El análisis siempre es parcial, limitado y en 

unas circunstancias. Esto no lo limita, simplemente lo describe. 

En un segundo momento mostraré como desde esta peculiar y original filosofía de la religión 

puede ayudarnos a pensar la idea de tolerancia, pero no como sinónimo de “consentimiento” 

sino como ejercicio de crítica y de búsqueda de la verdad; por ello la calificaré de tolerancia 

“activa”, utilizando análogamente la idea ricoeuriana de “laicidad positiva”; la laicidad no es 
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simplemente un “no inmiscuirse” en cuestiones de creencia por parte del estado, supone un 

ejercicio de la confrontación. Esta confrontación-deliberativa es el caldo de cultivo de esta 

tolerancia activa que defendemos. 

Por último, haré ver cómo esta reflexión sobre la religión y esta fundamentación de una 

tolerancia activa puede ser el mejor antídoto contra el fundamentalismo y las expresiones de 

violencia. No se trata de un planteamiento ingenuo, pues reconocemos la posibilidad de 

violencia inscrita en todo lo humano (también en la religión, también en sus expresiones), sino 

crítico, que busca la verdad en el proceso mismo de la mediación del conflicto. Estamos tras 

las huellas de Ricoeur pensando con él/desde él nuestros problemas a la altura de nuestro 

tiempo. 

 

Palavras Chave: Fenomelogía, Tolerancia Activa 

 

 

 

 Norms, Rights and Recognition: A Ricoeurian Analysis of Identity Liberalism. 
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Abstrat 

In the wake of Trump’s electoral victory, many progressive observers began calling for the 

“end of identity liberalism.” According to their line of reasoning, the failure of this brand of 

liberalism, epitomized by Clinton Democrats, was that by focusing its political agenda upon 

the rights of specific minority groups rather than the broader “common good,” it effectively 

alienated large segments of the population (especially working class whites and practicing 

Christians).  While acknowledging the value and achievement of such movements as Black 

Lives Matters, critics of identity liberalism insist that the left’s fixation with diversity, and 

multiculturalism threatens to eclipse the universal values upon which American liberalism was 

founded. 

My paper scrutinizes this critique of identity liberalism by situating it within the theoretical 

framework of Ricoeur’s work on political recognition.  First, I show how political recognition 

is connected to the problem of participation within a symbolic order, understood here as a 

normative system of rights/responsibilities.  In western democracies, this symbolic order is 

rooted in a classical liberal conception “universal” reason, where the rights of individuals are 

based on their “innate” rational agency.  The motivations underlying identity liberalism stem 

from a suspicion that classical liberalism’s self-proclaimed “universalism” is actually the 

expression of a hegemonic (colonialist, Eurocentrist, etc.) ideology that refuses to recognize 

the legitimacy of other cultural perspectives.  However, I show that, in an ironic twist of fate, 

the critics of identity liberalism unwittingly reinforces this suspicion.  This leads to a series of 

paradoxes conclusions, culminating in the realization that both parties claim some notion of 

universality (as a regulative, albeit imperfectly realized, ideal) in order to vocalize their 

respective demands for mutual recognition.   

 

Keywords: Multiculturalism, Liberalism, Identity, Recognition . 
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Resumo 

Paul Ricoeur sempre procurou delimitar bem os temas filosóficos e teológicos e 

constantemente negar a nomeação de “filósofo cristão”, mantendo equidistante a sua confissão 

de fé e o procedimento filosófico. Parece, dessa forma, ser a filosofia a grande tarefa e 

instrumento do filósofo francês. Por outro lado, o mesmo abordou temáticas que são, por ele 

mesmo, chamadas de fronteiriças, tais como a Esperança e o Mal. Trata-se de temas que darão 

suporte a uma preocupação tardiamente estruturada por Ricoeur, aquela referente à 

problemática do perdão. Este também se mostra como um tema de fronteira e como um 

horizonte de sua obra. A Esperança é abordada em Histoire et Vérité (1955) como uma 

“afirrmação originária”, ou seja, há uma primazia ontológica do ser sobre o nada ou da 

afirmação sobre a negação. Todavia, a função da esperança é apenas de impacto, não podendo 

ter nenhum papel substantivo na reflexão filosófica. Filosofia e Teologia são discursos 

irredutíveis um ao outro e, por isso mesmo, devem manter as suas diferenças epistemológicas 

claras. Além disso, menciona alguns problemas que se põem no ponto de interseção entre o 

filosófico e o teológico, e que para o primeiro constituem ao mesmo tempo uma fonte e um 

tema. Entre eles, há dois aos quais deu uma atenção particular através de toda a sua obra: o 

desafio do mal e da esperança. É justamente devido à sua reflexão sobre a esperança que o 

filósofo francês propõe renovar o problema da relação entre filosofia e teologia, posto 

comumente em termos de razão e fé. O problema da esperança, que representa a um tempo 

uma fonte e um tema da hermenêutica e da crítica filosóficas, concerne também e sobretudo a 

finalidade mesma da tarefa filosófica, como a da teologia. Com efeito, a esperança é o ponto 

de fuga e o horizonte do cumprimento das duas disciplinas. 

 

Palavras-Chave: Crítica; Fé; Esperança; Horizonte. 
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Abstrat 

Ricœur en face à la mort : deux lignes de pensée concernant l’imaginaire de la survie dans 

l’œuvre posthume de Vivant jusqu’à la mort.  

  Comment comprendre et mettre en perspective l’attitude agnostique chez Ricœur? Le 

philosophe a voulu tracer une ligne de démarcation nette entre son œuvre philosophique et sa 

conviction confessionnelle , mais il a également souvent souligné combien il est difficile et 

complexe de fixer  1 cette frontière . La question de l’articulation du philosophique et du 

théologique est ainsi poursuivie 2 par Ricœur jusqu’à la fin de sa vie .  3  Un des thèmes sur 

lesquels on éprouve le plus nettement l’intersection complexe de ces deux démarches est celui 

de l'acte de philosopher. Chez Ricœur cet acte émerge,  me semble-t-il, avec une force et une 

coloration particulières devant la mort ; philosopher « devant » la mort devient un motif 

profond de l’œuvre, qui travaille notamment l’œuvre posthume de Vivant jusqu’à la mort . 4   

Cet écrit posthume est composé de deux parties. La première comporte deux documents 

d’archives, l’un intitulé « Jusqu’à la mort. Du deuil et la gaité. P.R. », l’autre tout simplement 

« La mort ». Dans le premier, Ricœur réfléchit sur le témoignage que donne Jorge Semprun de 

son expérience du « survivre ». Ricœur voit en celle-ci l’espace d’un accord, d’une 

réconciliation au 5 service de la mémoire de la mort. Écrire, c’est aussi une manière de 
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reconnaître les autres : par la « compassion », l’écriture accueille la perte des proches et fait 

mémoire de leurs traces de vie. Le travail de mémoire est d’accepter la mort des proches : c’est 

donc un « travail de deuil », qui est un parcours du « survivre ». Cette conviction est la 

motivation profonde qui permet à Ricœur d’écrire la première partie de posthume de son 

ouvrage, qui porte sur la « valeur thérapeutique » de la  conceptualité. L'expérience 

personnelle du philosophe, qui a accompagné sa femme jusqu’à la mort,  

 Pierre Bühler, D. Frey (éds), Paul Ricœur : un philosophe lit la Bible. À l’entrecroisement des 

herméneutiques philo- 1 sophique et biblique, Genève, Labor et Fides, 2011, p. 7-12 ; P.  

Gisel, « Du monde et des corps, et d’un travail des textes et des institutions. Paul Ricœur et la 

question du théologique », dans Du religieux, du théologique, et du social. Traversées et 

déplacements, Paris, Cerf, 2012, p. 158-178.   

 Olivier Abel, « Remarques sur l’articulation philosophie-théologie chez Paul Ricœur », 

Transversalités, 101, janvier-2 mars, 2007, p. 19-26.  Olivier Mongin,  «Note éditoriale», dans 

Paul Ricœur, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Paris, Seuil, 2006 3 [1994], p. 7-11 ; 

Olivier Mongin, Paul Ricœur, Paris, Seuil, 2003[1994], p. 200-204, et François Dosse, Paul 

Ricœur. Les sens d’une vie (1913-2005), éd. revue et augmentée, Paris, La Découverte, 2008, 

p. 554-581.  Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort. Suivi de Fragments (préface d’Olivier Abel, 

postface de Catherine Goldenstein), 4 Paris, Seuil, 2007 (livre désormais cité VM). Ibid., p. 

48-73.5 !1 

s’y reflète. « Exorciser » l’imaginaire de la mort, c’est alors viser une manière d’exister vivant 

et de « survivre » après la mort du proche.   Dans le second document d’archive, « La mort », 

deux lignes de réflexion sur l’imaginaire de la survie sont particulièrement développées, au 

sein de la visée « exorciste »évoquée plus haut. L’une est approfondit le concept de 

détachement parfait, qui peut permettre de mener à en menant à son terme le « travail de deuil 

» sans céder à l’imaginaire des morts qu’exprime habituellement la survie . Ricœur rate cette 

voie jusqu’à la mise en exergue d’un transfert à autrui de l'amour de la 6 vie. La transmission 

de la vie passe alors par la « trace écrite », laissée comme témoignage aux autres-les 

survivants- d’un ayant été . La seconde ligne est celle du détachement imparfait. Ricœur 7 

insiste alors sur la « mémoire de Dieu », à travers l’expression « Dieu se souvient de moi », 

énoncée au présent éternel du souci de Dieu . Une reformulation au futur - « Dieu se 

souviendra de moi » -  8 introduirait le risque d’une forme d’hypocrisie par projection 

imaginaire, ou bien d’une inauthentique « consolation ». La « mémoire de Dieu » reste la 

schématisation du présent éternel du souci du divin. Elle justifie l’existence humaine par la 

grâce. Ces deux lignes pour penser l’imaginaire de la survie - les détachements parfait et 

imparfait seraient un exemple de la mise en pratique d’une attitude agnostique dans la 

philosophie de Ricœur. Pour les mettre en lumière, la présente recherche souhaite mettre en 

regard les textes du philosophe et la lecture de Semprun, pour ensuite souligner l’influence de 

Process Theology dans les dernières pensées ricœriennes. Lire celle-ci, c’est par ailleurs 

forcément procéder par conjectures : ces écrits posthumes, aux confins de la philosophie, du 

témoignage et des notes personnelles, n’ont en effet pas été éditées par Ricœur lui-même, ce 

qui laisse le lecteur aux prises avec de nombreux questionnements quant au devenir des thèmes 

principaux de la pensée ricœurienne dans ces derniers écrits.  

Mots clés : Ricoeur 
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The enigma of religious plurality puzzled Paul Ricoeur. Through reference to his thought, my 

paper seeks to give an ontological foundation to interreligious dialogue. The main references 

are Finitude and Culpability, the articles La croyance religieuse. Le difficil chemin du 

religieux and Les Religions, la violence et la paix. Pour une Éthique planétaire. Entretien Hans 

Küng – Paul Ricoeur. The analysis focuses on human nature, its plural condition, and on the 

«captive free will». These reflections allow us to understand the religious paradoxes and the 

urgency of interreligious dialogue within humanity’s ontological constitution. Interreligious 

dialogue is not purely irenic and cannot achieve an absolute perfection. Instead, it entails a 

long effort with a range of possibility that is limited and can never be completely accomplished 

but that needs our constant work to save the essential value of cohabiting together. 

 

Keywords: interreligious dialogue; hermeneutics; fallibility; alterity 
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Resumo 

A Google Trends é uma ferramenta que analisa a popularidade e tendências das buscas 

realizadas pelo motor de pesquisas do Google. Cada página é classificada de acordo com 

categorias criadas pelo próprio site. Na categoria “pessoas e sociedade” existe uma 

subcategoria chamada “religião e crenças”, que possui outras 14 subcategorias referentes a 

diferentes religiões. O presente trabalho visou analisar os resultados da categoria “tradições 

esotéricas e pagãs” referentes aos anos de 2013 a 2016 em quatro países: Angola, Brasil, 

Moçambique e Portugal. Seis tópicos correlatos foram identificados nas pesquisas de todos os 

países estudados: “Água”, “Fogo”, “bruxaria”, “bruxa”, “amor” e “magia”. Os termos 

“Satanás” e “satanismo”, nessa categoria, só foram observados nos países africanos. Tópicos 

relacionados às religiões afro-brasileiras (“umbanda”, “candomblé”, “orixás”, “macumba”) e o 

tópico “ayahuasca” só foram observados nas pesquisas do Brasil e Portugal. Apenas as 

pesquisas de Angola retornaram grande interesse pelo Vietnã como tópico relacionado. Sobre 

as tendências de popularidade, Portugal e Angola apresentaram linhas de tendência 

decrescente, Moçambique apresentou aumento do interesse pela categoria, e a tendência do 

Brasil se manteve estável no período analisado. 

 

Palavras-chave: Google Trends. Pesquisa quantitativa em Ciência da Religião. Neopaganismo. 

Esoterismo. 
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Resumo 

A pesquisa procurou levantar algumas questões relacionadas à presença da astrologia, entre 

outras artes divinatórias, no movimento da Nova Era. A Nova Era faz uma releitura do 

esoterismo ocidental e considera as artes divinatórias como disciplina chave para a revelação 

de uma sabedoria oculta passível de ser desvelada. A Nova Era entende por esoterismo tudo 

aquilo que está no interior do indivíduo, ainda de forma oculta, e que é passível de ser 
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desvendado e alcançado mediante práticas, procedimentos e estudos. Embora não possamos 

considerar a Nova Era como parte do esoterismo em sentido estrito, deve a este grande parte de 

seus conteúdos e características fundamentais. Muitas vezes vista como uma simplificação 

comercial de conhecimentos muito mais profundos, a Nova Era pode ser compreendida como 

uma vertente e estágio de desenvolvimento do esoterismo ocidental. A astrologia recebe dentro 

da Nova Era uma conotação diferenciada, tida como astrologia psicologizada, voltada ao 

estudo das características e potencialidades do indivíduo novaerista.  

 

Palavras-Chave:  esoterismo; astrologia; ocultismo; psicologização da religião; Nova Era. 
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Resumo: 

La Wicca Celtíbera supone uno de los cultos más interesantes de estudiar en el abanico 

religioso de España y en general de la Península Ibérica, ya que mantiene relación con cultos 

similares del ámbito portugués como la Irmandade Lusitana Wicca Celtibera. Se insertan 

dentro de las nuevas espiritualidades contemporáneas que buscan analizar y comprender los 

límites de la religiosidad a través del reconstruccionismo histórico. Se unifican así dos campos, 

el neopaganismo y la religiosidad Wicca desarrollándose en conjunto dentro del contexto 

ibérico. El análisis propuesto se centra no solo en su culto, su estructura y sus creencias, sino 

en el aparato teórico del concepto de magia y neopaganismo, así como su evolución 

conceptual, centrándonos sobre todo en el reconstruccionismo histórico de este culto 

neopagano. Para todo ello se utiliza el marco metodológico de  la disciplina de Historia de las 

Religiones así como la práctica antropológica, ya que una de las fuentes principales es la 

entrevista al Sumo Sacerdote de la Wicca Celtíbera, Fernando González. El objetivo es 

comprender y analizar un tipo de religiosidad contemporánea que recoge elementos de las 

religiones antiguas, en este caso, del culto celtibérico, y hasta qué punto las influencias 

cultuales no son solo antiguas sino también contemporáneas. Movimientos contemporáneos 

como el feminismo o el ecologismo o incluso análisis religiosos de autores contemporáneos 

como Mircea Eliade o Gardner van a estar presentes en la reconstrucción histórica de este culto 

neopagano.  

 

Palavras-chave: Magia, religión, Península Ibérica, New Age. 
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Resumo 

Partindo da noção de que tempo é a alocação da acção no espaço, e do pressuposto que a 

existência humana é dotada de livre arbítrio, questionamo-nos de que modo a concepção de 

tempo nas emergentes espiritualidades novaeristas levariam a uma maior capacitação dos seus 

crentes para sair do espaço-tempo da fisicalidade material da sua actual manifestação 
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existencial, tornando-se observadores cônscios da sua vida enquanto tempo de experiência e 

aprendizagem, e de que modo isso, a ser verdade, determinaria a sua apropriação do tempo. 

Pretendemos então saber, em que medida o sentido que os indivíduos imprimem ao tempo 

determina os seus modos de vida? Dado as emergentes espiritualidades novaeristas se 

demarcarem das tradicionais formas religiosas de culto, e a acção terapêutica se apresentar 

como uma possibilidade de aprendizagem e partilha, elegemos para os objectivos do nosso 

estudo de caso 10 facilitadores e 10 pacientes de  terapias com mesas radiónicas quânticas. 

Tanto quanto nos foi dado observar, os nossos entrevistados têm uma concepção 

multidimensional  do tempo, encontrando-se cônscios da sua acção, das suas escolhas, e de 

como estas afectam diferentes espaços-tempo da sua existência. Enquanto agentes sociais 

tendem, por um lado, a agir com grande autonomia face às estruturas sociais vigentes 

denotando uma atitude crítica, e por outro, a apresentar uma forte resiliência face às 

adversidades, precaridades e fragilidades das condições existenciais actuais sem ensejos de 

luta. Os resultados apontam assim para novos estares que apesar de se apresentarem 

alternativos face ao status quo actual, transcendem os paradigmas dicotómicos sociológicos, 

em particular associados à teoria crítica, que opõem classes, fracções ou grupos de dominantes 

a dominados, ou estados de alienação, anomia, conformidade ao de luta. 

 

Palavras chave: Espiritualidade, Novaerista, Espaço-tempo, Ser. 

 

 



 79 

 

28- Simpósio Temático - Das histórias e das narrativas indígenas ao xamanismo 

dos Povos na Amazônia. 

 

Coordenação:  
Maria Socorro Alves de Souza (Universidade Federal de Roraima),  

socorroalves2000@yahoo.com.br;  

Solange Pereira do Nascimento (Universidade do Estado do Amazonas), 

soliamnis@gmail.com. 

 

 

 

 Ainda sobre a pajelança Indígena: uma análise dos aspectos culturais e 

identitários. 

 

 

 

Maria Georgina dos Santos Pinho e Silva 

UERR/UNIVIRR 

georginapinho@hotmail.com 

Julia América Vieira Campos  

UNIVIRR 

juliacamposrr@hotmail.com 

José Gomes da Silva  

IFRR/UNIVIRR 

 

 

Resumo 

Roraima é um estado diverso e encontramos indícios dessa diversidade cultural na dança, nos 

ritos, na alimentação, no modo de falar e na vida cotidiana de indígenas e não indígenas. A 

pluralidade de práticas políticas, econômicas, sociais e ideológicas fez com que, 

gradativamente a cultura indígena se modificasse ao longo do tempo, como é o caso da 

comunidade São Jorge, localizada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol-RR-Brasil, onde a 

pajelança tem perdido espaço devido à falta de interesse dos mais jovens pelas práticas 

culturais da comunidade e pelo convívio com os não índios. Assim, o objetivo deste trabalho é 

refletir sobre o processo de alteração das práticas culturais na comunidade, especificamente a 

pajelança indígena recorrente em São Jorge, e mostrar o potencial cultural desse ritual que está 

em via de extinção, pois gradualmente tem sido silenciada pela própria sociedade. A 

perspectiva metodológica utilizada para a coleta de dados com duas fontes orais foi a História 

Oral, na perspectiva de ALBERTI, 2004. 
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Resumo 

Lídia Raposo é índia Makuxi, nasceu e se criou na Comunidade da Raposa, que é uma 

comunidade do município de Normandia, região da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no 

Estado de Roraima - Brasil. A comunidade da Raposa era um centro de resistência no período 

da demarcação e homologação das terras indígenas em Roraima. É uma comunidade grande, 

cerca de mil habitantes, que já passou por muitas transformações e interferências advinda da 

convivência interétnica. A comunidade tem arruamento, eletricidade, escola de ensino médio, 

quadra de esporte, telefone, posto de saúde, Igreja Católica e Igreja Evangélica, casas de 

comércio. Foi Lídia que iniciou juntamente com outras mulheres o movimento de resgate da 

produção das panelas de barro. Mesmo tendo sido criada na comunidade ela não aprendeu a 

fazer as panelas com sua avó, nas suas narrativas ela conta que presenciava o processo de fazer 

as panelas, mas não trabalhava com o barro. Para que fosse recriado o processo tiveram que 

buscar o apoio das mulheres mais velhas que ainda conheciam o processo desde o início, desde 

o ritual da coleta do barro até preparo das panelas e o cozimento das peças, pois as mulheres 

mais novas não valorizavam mais esse ritual. Ritual que interliga tradição, ancestralidade, 

religiosidade e pajelança. A metodologia utilizada nesse trabalho é a historia oral, onde busco 

através dos relatos e da vivência com a Lídia registrar sua trajetória de vida e suas experiências 

dentro e fora da comunidade. 
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Resumo 

A festa Waiperiá é a celebração do Rito de Passagem do Sateré Mawé, é a maior expressão de 

identidade. Sateré-Mawé na língua nativa significa Lagarto de Fogo e Papagaio Falante. A 

vida transcorre notadamente num mundo animal e todos basicamente ligados à terra. A lagarta 

e o papagaio estão ligados à terra e são animais pacíficos e não belicosos e carnívoros. Do 

mesmo modo a cobra e o tatu estão vinculados à terra, a exceção cabe ao gavião e um ou outro 

animal aéreo. A terra, como se sabe, é tudo para os Mawé, é seu bem por excelência.  Ao 

longo da história o povo Mawé tem buscado manter sua identidade e sua própria existência. 

Portanto, dentro do ritual de passagem há uma carga simbólica que revela o mito e a poesia, a 

mitopoética do clã, revelando a sensibilidade expressa na tucandeira e no guerreiro Sateré- 

Mawé. Por isso, neste trabalho proponho uma análise à menudo dos níveis que o jovem Sateré 

Mawé atravessa ao se deparar com a tucandeira, onde se dá conta de sua real condição humana 

ante ao ser mítico imortal. Este trabalho é resultado de investigações realizadas em distintas 

comunidades Sateré Mawé localizadas na região norte do Amazonas que teve como base 

metodológica os critérios sociais e a observação participante. De modo que, apresento a análise 

etnográfica dos dados obtidos e minhas considerações dentro dos resultados encontrados na 

pesquisa de campo, a saber o arquétipo do jovem Sateré Mawé no Ritual de Passagem e sua 

representação mitológica face a Tucandeira.  

 

Palavras-chave:  Sateré Mawé; Tucandeira; Mitopoética; Ritual de Passagem 
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Resumo 

Este estudo apresenta uma análise de cunho etnográfico e etnolinguistico, que se propõe a 

analisar, à luz da Semiótica das Culturas, a representação simbólica empregada nos aspectos da 

religião e dos elementos sagrados do povo Sateré-Mawé, no contexto do Ritual de Passagem, 

um rito de iniciação da cultura Mawé, que marca a transição da fase de menino para a fase 

adulta. Para isso, descreve-se os atos religiosos não indígenas adotados em três comunidades 

urbanas, na cidade de Manaus e em duas TI- Terras Indígenas, Amazonas. Percebeu-se, 

durante o ritual, uma estrutura constituída por signos verbais e não verbais na busca 

compreender sua função sociocultural, de cada elemento presente nos atos religiosos. Os dados 

para a pesquisa foram coletados por meio de entrevistas abertas e relatos orais, junto aos 50 

indígenas, Sateré-Mawé, na faixa etária de 10 a 65 anos de idade que vivem nas Terras 

Indígenas (TI), nas regiões dos rios Andirá e Marau, pertencentes aos municípios de 

Barreirinha e de Maués, respectivamente e em Manaus. O texto está organizado em três 

momentos. No primeiro, tecem-se algumas reflexões sobre aspectos da memória histórica para 

a etnia, do sagrado indígena e do religioso não indígena para este povo. Da história à 

atualidade, enfatizando os contextos sociocultural e linguístico que caracterizam e fortalecem a 

cultura, a memória e a manifestação étnica. No segundo, de forma descritiva, evidenciam-se as 

crenças religiosas, vivenciadas nestes espaços e as diversas manifestações de fé. Neste ínterim, 

tecem-se reflexões sobre processo de comportamentos sociais pelo qual o indígena passa pelo 

cerimonial.  De um lado a fé cristã, levada pelos não indígenas, para as aldeias e por outro lado 

o sagrado, “Deus Tupana”, que move o elemento da obediência, do homem Sateré. Este coloca 

as mãos na luva com ferozes formigas tucandeira. Também se expõem a respeito das 

evoluções ocorridas nesse ritual, devido à hibridização cultural vivenciada pelas comunidades 

pesquisadas. No terceiro, descreve-se e analisa-se os elementos que compõem o Ritual da 

Tucandeira, sua simbologia e função, no contexto linguístico e sociocultural desta etnia. Os 

aportes teóricos que embasaram esta pesquisa estão apoiados no campo da Etnolinguística e da 

representação da semiótica, fundamentados em estudos de Guinsburg (1988), Turner (2005), 

Rodrigues (2009), Lima Barreto (2010), Bonetti (2013) e Nascimento (2015). Como resultado 

de análise dos dados da pesquisa, aponta-se, dentre outros, que, entre os elementos que 

compõem o ritual, a formiga tucandeira é a principal figura. Seu nome significa "aquela que 

fere muito”, e a ela se agregam vários significados no contexto cultural. Representa a mulher 

que atrai e encanta os homens, motivando-os a participarem desse cerimonial. Também exerce 

a função de vacina indígena, que previne das doenças e fortalece o organismo do homem 

Sateré. Desta forma, no âmbito das abordagens semióticas, em particular da Semiótica das 

Culturas, conforme Pais (2009) busca-se analisar e compreender as várias manifestações de 

religiosidade, presente na cultura deste povo. 

 

Palavras-Chave: Comunicação; memória, religiosidade, narrativas; simbologia. 

 

 

 

 O Projeto De Colonização Da Amazônia E O Povo Mura. 

 

 

Ivone Marli de Andrade Amorim 
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Karla Patrícia Palmeira Frota 
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karla.ingles@bol.com.br 

Iraildes Caldas Torres  

UFAM 

iraildes.caldas@gmail.com 

 

Resumo 

Neste trabalho tomamos como objeto de análise o poema épico Muraida, a partir da visão de 

Wilkens que se utilizou da persuasão para construir a imagem dos povos indígenas e cantar de 

forma épica as relações de poder estabelecidas entre os ocidentais e os Mura na aplicação do 

projeto de colonização da Amazônia.  Entretanto, estudar o passado dos Mura não é apenas 

uma questão de conhecer fatos históricos, pois, além disso, trata-se de entender implicações 

políticas por se referir à imagem negativa originada nos cantos do poema que também se faz 

presente nos relatos do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, personalidade a quem se 

devem duras críticas aos Mura, adversários ferrenhos dos portugueses. Devido a isto, 

buscamos por meio deste estudo, dissipar a imagem negativa desses indígenas, tomando por 

base as obras de estudiosos específicos como Yurgel Pantoja Caldas, Carlos Moreira Neto, 

David Treece, Francisco Jorge, além de outras produções já publicadas a respeito. Tais obras 

servem ao propósito de compreendermos, a partir de uma análise crítica, os problemas 

imbricados tanto com relação à Amazônia como a inserção dos indígenas num ambicioso 

projeto de colonização portuguesa e suas contradições político ideológicas.  

 

Palavras-Chave: Muraida; Povos Indígenas; Os Mura; Amazônia.  

 

 

 

 O Ritual da Tucandeira Sateré-Mawé em sua expressão feminina e masculina. 

 

 

Solange Pereira do Nascimento 

Universidade do Estado do Amazonas 

soliamnis@gmail.com 

Iraildes Caldas Torres 

UFAM 

iraildes.caldas@gmail.com 

 

 

Resumo 

Este estudo assume o propósito de desvelar os sentidos e significados do ritual da tucandeira 

sateré-mawé em sua expressão masculina e feminina, sua importância e influência, buscando 

compreendê-la no âmbito da mitologia, dos rituais e das manifestações simbólicas próprias da 

etnia. O estudo atende a uma perspectiva metodológica e teórica de cunho investigativo tendo 

por base a dialógica, sugerida por Edgar Morin, que nos permitiu tecer uma rede de conversa 

com outros saberes. O locus da pesquisa foi a Comunidade Simão na Terra Indígena 

Andirá/Marau, Barreirinha/AM. Ouvimos homens e mulheres da etnia em entrevista e 

seguindo pelos estudos etnográficos de Geertz (1989) fizemos uma densa etnografia do ritual a 

partir do elemento visível e também invisível presente na mitologia de origem. Como iniciação 

masculina, a tucandeira torna-se a saída do mundo infantil para o mundo adulto cujo ritual de 

passagem só se torna completo após 20 vezes que o rapaz se permitir ser ferroado pela 

formiga. Esse ritual é também a marca da identidade tribal. Para o povo Mawé, o sateré 

verdadeiro é aquele que se permite encontrar com a formiga e não foge de seu destino, ainda 

que seja doloroso. Assim como o ouro verdadeiro é provado ao fogo, o Sateré-Mawé é 

provado no ferrão da tucandeira que se constitui na mãe mítica que os conduz pela existência. 

mailto:iraildes.caldas@gmail.com
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Em suma, a tucandeira é um andrógino mítico repleta de muitos significados e centralidade do 

povo Mawé. 

 

Palavras-Chave: Tucandeira – Feminino – Masculino – Sateré-Mawé 

 

 

 

 União do Vegetal: uma experiência religiosa na Floresta Amazônica. 

 

 

André de Oliveira Melo 
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Solange Pereira do Nascimento 

Universidade do Estado do Amazonas 
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Resumo 

Este estudo investiga a relação da ayuhuasca (espécie de vegetal que deriva de duas plantas 

(mariri – banisteriopsis kaapi e chacrona- psychotria viridis) como elemento utilizado no ritual 

religioso conhecido na Amazônia como União do Vegetal. Nossa pesquisa busca averiguar a 

relação entre homem e natureza a partir desse elemento que funciona miticamente como 

abertura para a transcendência e sua importância no processo ritual de construção de um 

despertar de uma consciência ambiental e religiosa provocada pelos efeitos dessa planta. Neste 

ritual a ayuhuasca transcende sua potencialidade de simples planta vegetal e direciona a 

consciência humana conduzida pelo mestre de cerimônia para a viagem limiar não desligada 

da realidade, mas conecta através de palavras, preces e cânticos vivenciados por cada um no 

momento da experiência. O estudo atende a uma perspectiva metodológica e teórica ancorada 

no pensamento complexo moriniano. Para tanto, se verificou que a utilização da ayahuasca, na 

iniciação religiosa, instaura relações do homem com os elementos da natureza para purificação 

e expansão da consciência clara. Essas vivências estão inseridas no universo transcendental do 

sujeito, constituido, a partir dos processos da beberagem, a imersão do homo religiosus ao 

sagrado, através da expansão da consciência. Assim, através da experiência religiosa e suas 

vivências significativas, este trabalho, contribuirá para novas possibilidades de análise 

simbólica sobre as formas de expressão desse fenômeno religioso na Amazônia. 

 

Palavras-Chave: Amazônia – yauhuasca – ritual religioso  
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29- Simpósio Temático - Leitura e expressões do Sagrado – Interseções. 

 

 

Coordenação:  
Leandro Garcia Rodrigues, Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), 

prof.leandrogarcia@hotmail.com 

 

 

 

 Alceu Amoroso Lima e os Três Andrades – O problema de Deus. 

 

 

Leandro Garcia Rodrigues 

UFMG  

prof.leandrogarcia@hotmai.com  

 

 

Resumo 

Carta e literatura – uma sintomática relação. Este ensaio tem o objetivo de apresentar 

determinados aspectos da troca missivista entre Alceu Amoroso Lima (o Tristão de Athayde) 

com Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, ou seja, os Três 

Andrades do Modernismo brasileiro. Nosso principal alvo analítico foi a problemática 

envolvendo a questão religiosa, o Catolicismo e a prática da fé, o ateísmo ou o agnosticismo, a 

Igreja Católica, assuntos estes muito debatidos nestes epistolários que chamo de “o problema 

de Deus”.  Também serão discutidos alguns aspectos próprios e relativos do Gênero Epistolar, 

como sua natureza complexa e amorfa e sua importância, cada vez mais declarada, aos Estudos 

Literários e Culturais, com particular atenção à Teopoética, particularmente em relação ao 

nosso complexo processo modernista. 

 

Palavras-Chave: Epistolografia; Religiosidade; Modernismo; Alceu Amoroso Lima. 

 

 

 

 Corações ao alto: Adélia Prado e a experiência religiosa. 

 

 

Leonardo Barros Medeiros 

Universidade de Coimbra 

leonardoletras@gmail.com 

 

Resumo 

A poesia de Adélia Prado reflete sobre a presença do divino e do sagrado num amálgama entre 

o profano e religioso, ao abordar os conceitos religiosos de uma nova visão. Nesse sentido, o 

trabalho debruçará sobre as relações entre poesia e religiosidade, buscando ilustrações em sua 

obra poética, com o intuito de debater sobre a presença da experiência religiosa na poética 

adeliana. 

 

Palavras-chave: Adélia Prado – Poesia – Teopoética – Representação do Sagrada 
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 Corpo, memória e sagrado: o memorialismo poético de Adélia Prado. 

 

 

Cleide Maria de Oliveira  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG 

Resumo 

A memória re-vivi o que foi eleito como significativo e pleno, e atualiza o evento 

rememorado em molduras perceptivas que lhe conferem sentido. Sendo plástica, fluida 

e sensorial, a memória se oferece à nossa disposição para novos enquadramentos 

simbólicos que respondam à primitiva necessidade humana de construir redes de 

sentido nas quais localizamos nosso estar no mundo. No campo das manifestações 

literárias, memorialismo é um tipo de escrita que testemunha, a partir de uma 

perspectiva privilegiada e singular, o processo de escrita e reescrita do si mesmo e de 

seu lócus no mundo.  O rememorar do poeta se aproxima do rito religioso na medida 

em que resgata do esquecimento o que já não é, e pela repetição amorosa ritualiza o 

evento rememorado.  Rememorar é ser visitado pelos deuses – Mnemosine, a deusa 

que não por acaso é a mãe de todas as musas. Inserindo-nos no tempo sagrado, a 

memória amarra as pontas do que seria, de outra forma, apenas sequência aleatória de 

eventos desconexos.  

Por esta sua característica de ser construção de sentido a partir de experiências, afetos, 

símbolos e desejos, a memória estabelece intima relação com o viver religioso. E a 

presente comunicação propõe uma reflexão sobre essa interseção a partir do 

memorialismo poético de Adélia Prado, poeta brasileira reconhecida pelo viés místico 

e erótico de sua poesia. Pretende-se explorar, principalmente, os aspectos sensoriais e 

imanentes dessa poética que, ao reconstruir a memória amorosa testemunho uma 

concepção de religiosidade onde a corporalidade, humana e divina, é problematizada.  

 

Palavras-chave: Memória, sagrado, corporalidade, Adélia Prado.  

 

 

 

 Espiritualidade E Devoção À Virgem Maria: Comparações entre As Cantigas De 

Santa Maria e as Canções marianas brasileiras. 
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Resumo 

Sob a pena de Afonso X, as Cantigas de Santa Maria inauguraram na produção literária 

galego-portuguesa medieval (século XIII) uma poesia voltada para a devoção à mãe de Cristo, 

que fora instaurada dentro da espiritualidade católica pela Igreja ainda nos tempos da 

Reconquista e reforçada ao longo da História Portuguesa. 

Nas cantigas, podemos vislumbrar como a figura mariana é um caminho para o reencontro dos 

homens com Deus; assim, Maria é uma via moralística oposta à Eva, que, segundo a narrativa 

do Gênesis, é a causa da expulsão do homem e da mulher do Jardim do Éden. Percebemos nos 

textos uma espiritualidade atada à figura feminina da Virgem, chamada de “mia senhor”, que 

ganha popularidade rapidamente em Portugal, bem como em outros países europeus. 
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Ao saltarmos no tempo, podemos observar como as manifestações marianas no Brasil logo 

ganharam lugar desde os tempos da catequização, culminando nas manifestações de Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida. As comemorações dessa e do Círio de Nazaré, por exemplo, 

mostram-nos a espiritualidade católica brasileira também ligada à figura da Virgem, 

principalmente nas canções mais populares, como “Mãezinha do céu/Eu não sei rezar/Só sei 

dizer/Que quero te amar (...)”. Logo, organizações para leigos fiéis à Maria são instauradas, 

como as Ordens Terceiras. 

Nesse sentido, nossa comunicação tem como proposta selecionar e analisar algumas Cantigas 

de Santa Maria, verificar seus aspectos formais e de conteúdo e compará-las a canções 

marianas populares no Brasil, bem como as manifestações de fé ligadas à Virgem na 

contemporaneidade. Como uma das evidências de nossa pesquisa, há pontos comuns entre a 

espiritualidade do medievo e do imaginário popular mariano brasileiro. 

 

Palavras-chave: Virgem Maria – Literatura Medieval – Cantigas - Imaginário 

 

 

 

 Festa na missão: ‘recebimentos’ e ‘entradas’ no teatro catequético de José de 

Anchieta. 

 

 

Thereza Baumann 

UFRJ/UFF 

therezabaumannz@gmail.com 

 

Resumo 

Nosso objetivo é exemplificar, através da análise de autos teatrais, estratégias que conjugaram 

experiências e práticas religiosas diversas. Entre os autos bilíngues compostos por Anchieta 

destacam-se os ‘recebimentos’ à Virgem Maria e a padres da Companhia de Jesus. O local do 

‘recebimento’ - a aldeia indígena - é apresentado como o locus da salvação, um espaço 

sacralizado, digno do ‘recebido’. Esses autos resgatam duas tradições – a europeia e a 

indígena– e revelam como Anchieta articulou em seu trabalho pedagógico-catequético esses 

elementos culturais como meio de aproximação do indígena e de sua evangelização. Anchieta 

instrumentaliza elementos culturais cristãos (as ‘entradas’, festas comuns na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII) e indígenas (a saudação lacrimosa), articulando-os em relações 

geradoras de mútuos compromissos de lealdade, hospitalidade e de legitimação do trabalho 

missionário. Os exemplos citados – o europeu e o indígena - embora distantes cultural e 

geograficamente, atestam a circularidade de certos arquétipos presentes no homo religiosus. 

Evidenciam-se, em ambos, os aspectos fundamentais às festas das ‘entradas’, que pela 

complexidade de suas manifestações, implicam a participação da totalidade da sociedade 

constituindo-se no fenômeno que M. Mauss define como ‘fato social total’: econômico, 

politico, religioso e estético. 

 

Palavras chave: Anchieta- festa- teatro catequético – indígena. 

 

 

 

 O Sagrado e o Profano na Poesia de Adélia Prado.   

 

 

 

 Ronda Noturna: Finalismo Cristão e Monasticismo segundo Thomas Merton. 

 

 
Marcelo Timotheo da Costa 
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Resumo 

Na literatura cristã, é tradicional a apresentação da vida do fiel como viagem metafísica rumo 

ao Alto, à Jerusalém Celeste. Imagem ascensional recorrente na obra do monge trapista, 

escritor, místico e ativista social Thomas Merton (1915-1968). Como se sabe, Merton, poucos 

anos após sua conversão ao catolicismo romano, celebrizou-se pela publicação da precoce 

autobiografia A Montanha dos Sete Patamares (1948), livro onde a citada representação da 

vida como escalada ao Céu se faz presente desde o título. A mesma concepção teleológica da 

existência humana inspirou a redação dos diários mertonianos, anotações cotidianas realizadas, 

pelo religioso em questão, por décadas – dos tempos anteriores à opção monacal até seu último 

dia de vida, material publicado postumamente em sete alentados volumes. Na presente 

comunicação, ainda na forma de texto exploratório, trabalha-se especial trecho dos journals de 

Merton, aquele referente à “Vigília Noturna”. Em suas páginas, já classificadas como poema 

em prosa, nosso autor descreve as horas passadas em solitária ronda de segurança, na Abadia 

do Gethesemani, Kentucky, onde viveu como frade. Quer-se demonstrar que, ao detalhar sua 

‘Vigília Noturna”, Merton não apenas resumiu extraordinariamente o discurso finalista cristão. 

Ele também expôs, com concisão, seu entendimento da vida monástica. Experiência monacal a 

ser vivida na conflituosa e secularizada era contemporânea, época com a qual Merton 

confrontou-se e, sobretudo, dialogou intensamente. Relação próxima, a propósito, que fez da 

consignação e ordenação de si mesmo, por intermédio de diário espiritual, movimento 

necessário. Tal escrita tornou-se parte de disciplina interior, espécie de bússola a orientar a 

escalada metafísica mertoniana. 

 

Palavras Chave: Thomas Merton, monasticismo. 
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30- Simpósio Temático - Violência em nome dos Deuses. 

 

Coordenação: 

Luiz Alexandre Solano Rossi (Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PUCPR), 

luizalexandrerossi@yahoo.com.br;  

José Luiz Dietrich (Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PUCPR), 

luiz.dietrich@pucpr.br 

 

 

 

 Falar de Deus com Linguagem de Violência. 

 

 

Valmor da Silva 

PUC Goiás 

lesil@terra.com.br 

 

Resumo 

Analisa o paradoxo das religiões ao propor a paz, de maneira clara e inequívoca, com o uso de 

linguagem violenta, através de palavras e expressões de guerra. Objetiva exemplificar com 

imagens, expressões e símbolos que vão desde a Bíblia até os ritos atuais, expressões de clara 

linguagem violenta. Metodologicamente, apresenta criticamente exemplos de expressões 

violentas, embutidos nas propostas religiosas. Na Bíblia Hebraica, o Deus de misericórdia 

possui diversos traços guerreiros. O próprio Jesus, modelo de homem da paz, usa expressões e 

gestos de violência. A mensagem central da Bíblia Cristã é a ação sangrenta do assassinato de 

Jesus. O culto cristão nas diversas igrejas mantém a violência simbólica ao celebrar esse 

sacrifício de Jesus na cruz. Os exemplos seguem com a linguagem litúrgica exclusivamente 

masculina, o apelo à excomunhão, a condenação mútua ou dos próprios teólogos, as imagens 

simbólicas como inferno e demônios. Nas orações a Igreja se dirige a Deus como Senhor, 

expressão que mantém a carga semântica da dominação, ou como pai, marca do chefe da 

estrutura patriarcal, ou ainda como rei, símbolo do poder absoluto do sistema monárquico. A 

análise redunda na proposta de uma revisão da linguagem da violência. 

 

Palavras-chave: Linguagem simbólica; Paz; Símbolos; Violência. 

 

 

 

 “Palavra e Deus” e Violência. 

 

  

Luiz José Dietrich 

Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

luiz.dietrich@pucpr.br 

 

Resumo 

Esta comunicação trata da violência contida no processo de instituição do monoteísmo em 

Israel e sua canonização na “Palavra de Deus”. Segundo a exegese histórico crítica da bíblia e 

a arqueologia da região, a diversidade politeísta milenar em Israel só foi suplantada com muita 

imposição, intolerância, e violência, e o monoteísmo somente se viabilizou por volta dos anos 

400 a.C., associado a projetos políticos de dominação. Esse processo foi inscrito na Bíblia 

Hebraica. A presença de textos violentos confere grande ambiguidade à Bíblia e abafa suas 

vozes libertadoras. Passando à doutrina do cristianismo instituído como religião oficial do 
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império romano, faz o monoteísmo cristão inspirar e ser raiz de uma série de violências que 

perdura até nossos dias. Sendo que tais textos fundamentam intolerância, discriminação 

cultural, religiosa, sexual e outras violências, em nome de Deus, esta comunicação apresenta 

pistas exegéticas e hermenêuticas para desconstrução e a descolonização da Bíblia e da 

Teologia cristã, desejando discutir a possibilidade da construção de uma concepção monoteísta 

que respeite as diversidades e não seja intolerante, excludente e homogeneizadora. 

Palavras-chave: monoteísmo; intolerância; discriminação; violência em nome de Deus; Palavra 

de Deus e violência. 

 

 

 

 Paulo contra a nova ordem imperial. 

 

Luiz Alexandre Solano Rossi 

PUCPR 

luizalexandrerossi@yahoo.com.br 

 

Resumo 

A pesquisa recente sugeriu que as cartas escritas por Paulo também fossem lidas partir de uma 

nova perspectiva, a saber, uma leitura em oposição ao império Romano. Muito possivelmente, 

Paulo, compreendia o movimento que estava sob a sua liderança como uma alternativa à 

ordem imperial romana. É possível indicar algumas possibilidades que ratifica a abordagem 

proposta. Indico pelo menos três possibilidades de leitura anti-imperialista em Paulo: 1) Paulo 

enfatiza de modo inequívoco a unicidade de Deus e sua exclusividade de culto criando, de 

certa forma, um problema com o Império ao privar o culto ao imperador de seu sentido 

original. 2) A expressão eirene kai asphaleia = paz e segurança pertenceria ao âmbito do 

slogan político, e por isso, deveria ser melhor compreendido no domínio da propaganda 

imperial romana. 3)Três termos de forte carga política: parousia, apantesis e kyrios. 

“Parousia” possui relação com a visita do rei e, quando usado na linguagem da corte, se refere 

à chegada de César, de um rei ou de outro dirigente. “Apantesis” se refere à recepção dos 

cidadãos a um dignitário que está prestes a visitar a cidade. e, por fim, “kyrios” é um termo que 

as pessoas da parte oriental do mediterrâneo aplicavam aos imperadores romanos. 

Possivelmente para Paulo, Cristo era a antítese de Augusto, o imperador.  

 

Palavras-chave: violência; imperialismo; resistência; apóstolo Paulo 

 

 

 

 Teatro de Crueldades: iconografia da violência nas guerras religiosas do século 

XVI. Europa e América nas Imagens de Theodore de Bry e Richard Verstegan. 

 

 

Thereza Baumann 

UFRJ/UFF 

therezabaumannz@gmail.com       

 

Resumo                                                                                  

Em fins do século XVI a descoberta da América e os afrontamentos das guerras religiosas 

impõem ao Homem a reflexão em torno da liberdade de consciência e da repressão às crenças 

religiosas: como poderiam os homens destruírem uns aos outros em nome do mesmo DEUS? 

A iconografia do período revela a utilização por católicos e 'reformados' dos mesmos métodos 

e sugere seu uso como meio de difusão comprometido com o político e religioso no âmbito do 

poder real. O teatro da disputa transcende a Europa e alcança a América. A Leyenda Negra de 

Las Casas ilustrada por De Bry constitui um libelo contra Felipe II, enquanto o Theatrum 

crudelitatum Haereticorum de Verstegan veicula imagens de atrocidades atribuídas aos 
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heréticos na Europa e no Novo Mundo. Ambos empregam narrativas de horrores com imagens 

espantosas para mostrar aos leitores a face terrível de seus adversários, justificando os métodos 

empregados. Os confrontos entre adeptos religiosos ultrapassam o plano teológico e espiritual 

e põem em relevo o aspecto político. Não obstante o pluralismo religiososo, protestantes e 

católicos permanecem arraigados ao princípio de uma exclusiva religião de Estado. 

 

Palavras chave: Guerras religiosas- iconografia- protestantes- católicos. 
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32- Simpósio Temático - A Festa, O Sagrado E O Profano: Memórias E 

Narrativas Da Lusofonia À Luz Do Imaginário Simbólico Religioso. 
 

Coordenação: 
Rosângela Siqueira da Silva Universidade Católica de Goiás-PUC/Goiás 

rosaciom@hotmail.com;  

Milton Melo dos Reis Filho Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

reis5.filho@gmail.com 

 

 

 

 A festa como espaço de interação na obra educativa salesiana. 

 

 

Rosângela Siqueira da Silva 

Universidade do Estado do Amazonas 

rosaciom@hotmail.com 

Samara de Magalhães Oliveira 
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samaraomc@gmail.com 

 

Resumo 

O presente artigo examina a característica da festa religiosa na base da proposta pedagógica 

salesiana no contexto da modernidade e de novos paradigmas nas relações 

indivíduo/sociedade, bem como, a mobilidade religiosa de João Melquior Bosco, a qual aponta 

para ações e motivações no campo educacional que de algum modo, tornam a percepção dos 

problemas sociais como problemas individuais. No âmbito da pedagogia Salesiana, como uma 

educação de dimensão inclusiva, ou seja, aquela que tem a função e disposição embasada em 

valores cristãos, de afetividade que convergem para valorização integral da família, ainda é um 

modelo profundamente importante no Brasil. E, de algum modo, poderíamos afirmar que as 

dimensões entre as festas religiosas e a ação educativa contemporânea influenciam 

profundamente a construção de novas identidades.  
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Resumo 

Esta proposição traz para a discussão o tema da festa. Realiza um estudo a partir da festa como 

instrumento de visibilização da greve, reinvenção e expressão da subjetividade dos 

trabalhadores operários do Polo Industrial de Manaus. A centralidade das análises transita 
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pelas narrativas, memórias, imagens, representações e contextos sociais, históricos e culturais 

que reforçam a pertença às identidades e à produção de novos bens simbólicos. Discute a 

inserção dos jovens nas chamadas pastorais sociais, momento em que o sujeito operário 

embalado nesse entusiasmo impactante, respondia ao chamado para a militância junto aos 

movimentos pastorais da Igreja Católica. Mostra a realização pessoal e social que se 

transcendia como primeira conquista dos jovens. A manifestação da festa transvestia-se num 

rico e diversificado ato. O seu sentido em algumas empresas surtia efeitos menos positivos. 

Porém, a percepção positiva da festa é constatada no discurso de muitos outros operários que 

protagonizaram cada fase da luta de classe em Manaus. Tudo se traduzia numa grande festa. O 

modo de ser, de se comportar e de agir convergia para esse ato. Estamos falando de uma festa 

que se diferencia da festa que existe no mundo profano. 

 

Palavras-Chave: Festa; Reinvenção; Expressão; Subjetividade. 
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Resumo 

Este artigo traz para o debate a temática da festa com a tentativa de revelar a história das 

festividades dos banhos da cidade de Manaus, compreendendo a memória dos banhistas, a 

tendência para o desaparecimento desses espaços naturais de lazer. A relevância de nossa 

investigação consiste em reconstituir as festas existentes nos banhos e a memória de um povo 

que insiste na busca de espaços naturais, traduzindo, assim, uma história de resistência e de 

reinvenção da subjetividade da população manauense. O estudo, embora marcadamente 

ambiental, não é uma visão ecológico-naturalista. Mas a partir da análise e de uma reflexão 

lúcida, pretende-se compreender as festas nos balneários da cidade de Manaus e sua memória. 

Examinar a história do cotidiano e do entretenimento desses moradores significa dar primazia 

aos estudos da memória ressignificando o profano visando articular a relação entre o 

imaginário simbólico que convive no mesmo espaço, na qual a pluralidade coletiva torna-se 

desafio no ambiente urbano. Nessa linha o estudo reabilita a discussão sobre as novas 

alternativas de lazer na cidade de Manaus, buscando num passado não mais muito recente 

compreender de modo pertinaz a construção da subjetividade dos frequentadores dos 

balneários em meio às abruptas mudanças ocorridas de forma acelerada no espaço da urbe. Os 

caminhos metodológicos atendem um recorte histórico/temporal por meio de entrevistas com 

os frequentadores que guardam em suas memórias fragmentos de um tempo que ainda ressoa 

no imaginário de um povo. 
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Resumo 

O presente artigo se propõem analisar as práticas terapêuticas das benzedeiras e a vida 

religiosa de determinada população na Amazônia brasileira. Para tanto, privilegia publicações 

de diversos autores sob o prisma da história das mulheres benzedeiras, suas práticas religiosas 

vinculadas a cura, sua importância na vida comunitária da população amazônica. Foram 

selecionadas publicações no período de 1953 até 2011, as informação comumente são 

difundida de forma oral. Os resultados mostram que as benzedeiras acreditam na cura divina e 

consideram-se como instrumentos de Deus. Essa prática encontrar-se associada à Igreja 

Católica, visto que, as benzedeiras demonstram ter uma grande devoção à figura dos santos 

católicos, fazendo questão de demonstrar de forma prática sua eficácia e revelam possíveis 

intervenções que determinados santos podem fazer em suas vidas. Geralmente, a reza foi 

ensinada pelos pais, avós ou pessoas de mais idade com as quais tiveram a oportunidade de 

conviver, mantendo assim a prática da transmissão oral de conhecimentos populares. Assim, as 

práticas das benzedeiras permanecem atuantes, com rupturas e permanências presente no 

cotidiano cultural da população amazônica, atravessando os séculos, chegando até os dias 

hodiernos.  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma reflexão a respeito da Festa do Boi-bumbá na cidade de 

Parintins/Amazonas, como fonte cultural que sofreu variações em contato com a modernidade. 

Aborda o pluralismo cultural na Amazônia brasileira e suas releituras a partir das relações 

comuns potencializadas pela cultura de massa, entre movimentos globalizados e as 

legitimidades locais. No âmbito da pesquisa, foram selecionados publicações entre os anos 

de 1992 a 2014, os dados apontam que a festa do boi-bumbá e as manifestações da cultura 

popular no Brasil, algumas são reconhecidas e transmitidas, ao passo que outras ficam à 

margens e constituem apenas aprendizado informais que, quase sempre permanece ocultas. De 

tal modo, a participação individual não só acontece num processo social, mas a continuação de 

sua existência cultural dependendo da manutenção de dispositivo sociais. 
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Resumo  

O presente artigo objetiva apresentar um panorama acerca da celebração da festa de São 

Benedito no Quilombo do Barranco em Manaus, o festejo é organizado pelos quilombolas, e 

descendentes de negros escravizados no Estado do Maranhão, mas que migraram para Manaus 

no final do século XIX. Desta forma o estudo ora apresentado torna-se relevante porque faz 

referência a cultura presente nas narrativas orais, na memória dos idosos, nas celebrações 

festivas que atravessam o tempo, o qual tem uma significativa importância para os devotos, 

pois os rituais de afirmação, as crenças, a religiosidade são manifestações culturais que 

expõem a construção simbólica presente nas narrativas. Nosso objetivo é compreender por 

meio da interpretação da festa de São Benedito, o caminho que a construção simbólica 

percorre para representar as modalidades de organização social, religião, ética e valores 

morais, como acontece a imaterialidade da celebração, de sua influência, permanência e/ou 

mudanças a partir do imaginário presente na festa de São Benedito no Quilombo do Barranco 

em Manaus.    
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Resumo 

O presente artigo se propõe analisar os aspetos religiosos do Tambor de Mina Jêje-Nagô, 

expressão religiosa estabelecida no Amazonas na cidade de Manaus, no Ilê Axé de Mãe Orny 

Oxum Apará.  Para tanto, consideramos um marco legal preconizado na Lei 10.639/2003, na 

qual daremos ênfase sobre a importância de compreender como se manifesta o sagrado 

enquanto crença, simbologia, sentimento religioso, cosmovisão, bem como suas celebrações e 

ancestralidade africana. Neste sentido, focaremos diversos conceitos do que vem a ser o 

sagrado na perspectiva de teóricos que tratam do assunto e, na concepção da liderança 

religiosa. Assim sendo, apresentaremos o universo mítico-religioso do Tambor de Mina e a 

trajetória histórica de Mãe Orny. Seu reconhecimento faz dela uma sacerdotisa respeitada 

também no estado do Maranhão 
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cidade de Ponta Grossa (1930-1961). 
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Resumo 

A presente proposta de comunicação tem como objeto central mostrar elementos circunscritos 

a uma prática religiosa festiva realizada para homenagear a padroeira da cidade Senhora 

Sant’Ana. Com o auxílio de cartazes de propaganda, publicações jornalísticas e imagens 

fotográficas, busca-se explicitar uma forma particularizada de relacionamento que indivíduos 

estabeleceram com o sagrado quando se reuniam para laudá-la. As festas religiosas são 

manifestações da cultura religiosa que são estudadas e definidas de diversas maneiras, cujos 

autores apontam questões de caráter religioso, político, organizacional e cultural desse 

acontecimento. Muito embora, a devoção, como sentimento religioso, possua um caráter 

subjetivo e individual, ela é manifestada nas festas religiosas de diferentes maneiras por parte 

dos fiéis. Tais comemorações podem ser definidas como uma celebração simbólica de um 

objeto que foi consagrado pela Igreja Católica, que traz em seu bojo a suspensão temporária do 

cotidiano para entrar na reatualização de uma crença de forma comunitária, através de uma 

rede de rituais, símbolos e ações que são sustentadas pela tradição. 
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Resumo 

Sabemos todos que existe uma profícua relação entre História e Literatura. Nessa fronteira 

móvel o historiador usa a conjectura: um tipo de imaginação, porém não tão livre como a 

imaginação do literato, porque cercada pelos procedimentos científicos inscritos nos métodos e 

teorias que inundam os mais diversos campos e domínios do fazer historiográfico. Segundo 

Ginzburg (1989) expressões como” talvez”, “tiveram de”, “pode-se presumir”, “certamente”, 

“muito provavelmente” – bastante usadas por Natalie Zamon Davis – sinalizam para uma 

investigação que adota a História como campo de possibilidades. Ora, diante da ausência de 

certezas sobre a trajetória e as ações dos sujeitos históricos estudados, não cabe ao historiador 

inventar, como faz o literato, mas no seu ofício aquele pode vislumbrar, mostrando, 

logicamente os indícios que suscitem suas proposições. Nessa medida, a investigação proposta 

aqui procura apropriar-se da novela Órfãos do Eldorado, do escritor amazonense Milton 

Hatoum, originalmente publicada em 2008, almejando verificar as representações acerca das 

manifestações religiosas inscritas no imaginário do referido escritor. Como as crenças 

religiosas inseridas na cultura amazônica são manipuladas pelo literato, no tempo da narrativa 

de sua novela? Problematização que norteou a pesquisa. Ao cabo constatou-se o conjunto de 

crenças nas curvas da intertextualidade e das matrizes imaginárias presente na escrituração de 

Hatoum: corpus desta análise.  
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Resumo 

A pesquisa se dedica a pensar a religiosidade nigeriana a partir de Americanah e Hibisco 

Roxo, numa perspectiva relacional entre sagrado, imaginário, criação e memória. 

Em Americanah, num breve trecho, africanas de vários países, sendo a protagonista da Nigéria, 

brincam com o assunto feitiçaria. Elas não eram praticantes ou estudiosas dos feitiços, mas 
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entendiam que era uma referência de África construída na diáspora e se divertiam com a 

situação de espanto das estadunidenses ao ouvi-las. 

Já em Hibisco Roxo há a problematização da religiosidade branca católica que rejeita as 

tradições ancestrais. É construído um panorama religioso da Nigéria contemporânea, e 

consequentemente, um panorama social e político. A narrativa se desenvolve através da 

exposição da jovem protagonista à intolerância religiosa. 

Ambos os romances protagonizam a voz feminina, numa mistura de autobiografia e ficção, 

com fortes elementos politíco-sociais a serem discutidos. Todavia, o estudo dos textos tem 

como objetivo pensar a religiosidade, especialmente na Nigéria. 

A pesquisa está sendo realizada através da análise dos referidos romances e da transcrição de 

“O perigo de uma história única”, palestra concedida também pela autora dos textos. 

Uma conclusão inicial é a aproximação da situação nigeriana com questões brasileiras: 

cristianismo versus ancestralidade africana. 
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Resumo 

O povo liderado por Moisés, em fuga, perseguido pelos egípcios, têm à sua frente o mar dos 

Juncos como aparente barreira que poderia impedi-los de continuar a caminhada. Tratava-se de 

uma imensa laguna que separava o Egito do deserto do Sinai. Para os refugiados, devido a um 

fenômeno miraculoso do vento leste, abre-se um caminho favorável que os faz passar; às 

tropas egípcias, as águas se fecham, impedindo-os de continuar o embate (cf. Ex 14,21). 

Assim como se evidenciou nos episódios da criação e do dilúvio, a temática da passagem da 

morte para a vida é uma constante na história do povo de Israel. Dentre seus principais 

acontecimentos, está aquele que é considerado gênese do evento pascal: a memória da saída do 

Egito rumo à terra prometida. As mesmas águas do Mar Vermelho (Ex 14) representam, de um 

lado, a vitória de Deus que permite ao seu povo a travessia a pés enxutos, e, por outro, a 

derrota dos opressores egípcios que veem afundados seus carros e cavaleiros. 

O texto bíblico Ex 14,1-4.8-10.15-18.21-23.26.28-29, sob uma leitura tipológica, evoca a água 

em seu sentido de passagem transformadora de uma situação para outra definitivamente nova - 

a luta por libertar-se das condições adversas e a consequente busca por meios mais favoráveis 

à dignidade humana - a passagem da morte para a vida. 
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Resumo 

Ementa: Este trabalho apresenta uma proposta de hermenêutica dos relatos de milagres e dos 

sumários de milagres atribuídos a Jesus, por meio da análise narrativa das seções do Evangelho 

de Mateus. As narrativas dos Evangelhos foram escritas a partir da interpretação de tradições 

orais e textos escritos sobre a pessoa de Jesus. Um bom exemplo são os relatos de milagres do 

Evangelho de Mateus, em grande parte, presentes no Evangelho de Marcos, que 

provavelmente serviram de fonte para a composição do texto. Essas narrativas de milagres, 

contudo, não foram simplesmente copiadas, sem critérios, de Marcos. Foram utilizadas, em 

Mateus, dentro de um plano redacional constituído de grandes unidades temáticas dentro do 
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texto. Como resultado, este trabalho tem como objetivo demonstrar que o Evangelho foi 

construído sobre bases de blocos compactos de material redacional, dentro dos quais estão 

inseridos os relatos de milagres, com o intuito de apresentar uma visão sintética da mensagem 

teológica sobre Jesus às comunidades do contexto histórico no qual o texto foi organizado. 

Particularmente atenta aos elementos do texto que dizem respeito ao enredo, às características 

e ao ponto de vista tomado pelo narrador, a análise narrativa, aplicada aos relatos de milagres 

do texto de Mateus, demonstra o jeito pelo qual a história é contada de maneira a envolver o 

leitor no “mundo do relato” e seu sistema de valores. 
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Resumo 

É possível afirmar que o apóstolo Paulo não elabora seus textos (ou cartas) alienado dos 

contextos sócio-político e culturais presentes no primeiro século de nossa era. A pesquisa 

recente, assumindo uma posição teórica diferente, sugeriu que as cartas escritas por Paulo 

fossem lidas partir de uma nova perspectiva, ou seja, uma leitura em oposição ao império 

Romano. Muito possivelmente, Paulo, compreendia o movimento que estava sob a sua 

liderança como uma alternativa à ordem imperial romana. Paulo se apropria e insere em seu 

textos, palavras e expressões já conhecidas do contexto imperial, mas que assumem em Paulo 

um novo conteúdo semântico. Trata-se, portanto, da recepção em Paulo, de palavras que 

ratificavam a ideologia imperial e que, agora, passam a funcionar de maneira contra-imperial. 

A recepção de expressões imperiais poderia ser percebida a partir das seguintes expressões: 

eirene kai asphaleia = paz e segurança; parousia, apantesis e kyrios. Ao utilizar palavras de 

contextos imperiais, Paulo se utiliza do imaginário popular a fim de criar comunidades que 

viviam de modo alternativo à proposta de novar ordem mundial proposta pelo Império 

Romano.  
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Abstract 

Se propone, en la presente comunicación, realizar una aproximación al problema más irritante 

que se produce al comparar el texto griego y el hebreo del libro de los Reyes de la Biblia, el de 

los diferentes datos cronológicos de ambos textos. Un problema que casa perfectamente con el 

objetivo del simposio temático en el que se inserta, "Métodos de Literatura e Hermenêuticas da 

Bíblia", ya que se pretende explicar tanto las variantes textuales del texto de 1-2 Reyes en su 

idioma original, el hebreo, como las producidas en sus traducciones, concretamente en las de la 
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Biblia griega y sus diversas revisiones. Tal cuestión está en consonancia también con la 

temática general del congreso, ya que el foco de atención se pone en dos de las fuentes 

históricas utilizadas para la composición de 1 y 2 Reyes, las crónicas de los reyes de Israel (1 

Re 14: 19) y las crónicas de los reyes de Judá (1 Re 14, 29; ), cuyos datos han sido fusionados 

en una historia sincrónica que se ha sometido al esquema teológico de la Ley de centralización 

del culto de Dt 12  y que ha producido, entre otros, el relato que inaugura la historia de la 

tolerancia e intolerancia en el judaísmo, 2 Reyes 9-10. Para efectuar tal aproximación se 

tendrán en cuenta los descubrimientos de Qumrán a partir de 1948, que nos informan que el 

texto griego traducía de un texto hebreo diferente del estandarizado (el hebreo masorético), y 

se empleará una metodología interdisciplinar por la cual se analizarán los diferentes tipos 

textuales bíblicos y los testimonios extrabíblicos que nos informen de la cronología y de las 

características de acontecimientos producidos en los reinos de Israel y Judá, como la estela de 

Tel Dan. 
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Resumo  

Não há dúvida alguma, que as religiões e suas Escrituras Sagradas são carregadas de 

ambiguidades. Por um lado, muitas vezes, podem autorizar e legitimar relações de dominação, 

por outro apoiar as pessoas em suas lutas por libertação e na construção de relações mais 

igualitárias. Tais ambiguidades “ou isso ou aquilo” nos desafia a escolhas éticas, onde os 

métodos hermenêuticos emancipatórios se localizam. Tal escolha metodológica nos 

impulsionam a transgredir as fronteiras rígidas construídas pelo pensamento binário 

conservador e fundamentalista cristão. Pois somente a transgressão de fronteiras que pode nos 

conduzir a um entre-lugar, uma terceira margem, à construção de um espaço democrático 

radical e alternativo de conscientização dentro do processo de interpretação das Escrituras 

Cristãs. Por isso, apresentamos neste trabalho três passos metodológicos de uma interpretação 

Retórica Emancipatória das Escrituras. Uma ferramenta de interpretação que contribue para a 

desconstrução e descolonização das linguagens de dominação fundamentalista, dos cânones 

literário estabelecidos, dos métodos de leitura, e da religião Cristã. E também nos ajuda a 

detectar e articular linguagens e visões igualitárias que também estão inscritas nas Escrituras.  

 

Palavras-chave: Hermenêutica,   Fundamentalismos,    Escrituras Cristãs,      Emancipação 

 

 

 

 Natal de Jesus sob uma palmeira: trajetórias cristãs marginais na matriz de um 

relato corânico. 

 

 
Pedro Lima Vasconcellos  

UFAL 

plvascon@uol.com.br 

 

Resumo 

mailto:belfelix7@gmail.com
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A presente comunicação toma um relato corânico, a saber, alguns versículos da sura 19 que 

descrevem o nascimento de Jesus, e o toma como testemunho insubstituível da permanência e 

transmissão de memórias e tradições referentes a Jesus que não necessariamente estão 

ancoradas em textos do Novo Testamento. Apócrifos cristãos dão conta tanto de trajetórias 

cristãs definidas à margem do que se foi instituindo como oficial ao longo dos séculos como de 

elementos que serão decisivos na constituição do que virá a ser o imaginário do islã a respeito 

de seu profeta Jesus. A comunicação, portanto, toma a referida narraçã o como dotada de um 

potencial heurístico ímpar para o entendimento da pluralidade cristã nos séculos VI-VII no 

Oriente Médio, bem como do surgimento que haverá de ser o islã. Ela é abordada não tanto em 

vistas a buscar aquilo que é o sentido pretendido por sua configuração atual, mas 

principalmente em sua gênese, já que serão procurados os elementos que circulavam naqueles 

ambientes daqueles tempos e que vieram a servir para a confecção do texto, verdadeiro 

mosaico sobre o filho de Maria, construído com materiais mais novos ou mais antigos, de 

maior ou menor enraizamento naquele contexto, sectário e conflitivo” em que se davam 

autênticas e intrincadas “guerras por Jesus”. 

 

Palavras-chave: Natal, Novo Testamento, Corão, Apócrifos 
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35- Simpósio Temático - Narrativas Transgressoras: Religião, Literatura E 

Educação Na Perspectiva Da Mulher Negra. 
 

 

Coordenação:  
Carolina Rocha IESP-UERJ carolinarocha18@gmail.com,  

Sandra Aparecida Gurgel Vergne PUCSP sandragurgelvergne@gmail.com.br 

 

 

 

 Discriminação Religiosa E Redes Educativas: Um Estudo De Caso Com Kayllane 

Campos. 

 

 

Maria do Carmo de Morais Mata Rodrigues 

UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro  

mariamoraiss@yahoo.com.br 

 

 

Resumo 

 “Achei que ia morrer. Toda vez que eu fecho os olhos eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil 

de tirar da memória” (Kayllane Campos em entrevista ao site G1). Era um dia de domingo, 

acompanhada de familiares, caminhava pela rua quando dois homens gritaram: “vai pro 

inferno, Jesus está voltando”. Atacaram o grupo com pedradas e uma delas a atingiu. 

Diariamente vários grupos religiosos são agredidos e muitos ataques nas redes sociais digitais 

são registrados. O fato vivenciado por Kayllane me levou a reflexão de que forma pessoas 

transformam em agressões e grandes conflitos mundiais algo que é sagrado para o ser-humano: 

sua liberdade de crenças. Faz-se necessário e urgente ampliar o diálogo inter-religioso e o 

respeito e é notório que a escola, bem como debate na mídia, templos diversos e audiências 

públicas são fundamentais para a conscientização de todos. Este trabalho teve como objetivo 

principal o estudo de caso de Kayllane pautado na pesquisa bibliográfica sobre intolerância e 

discriminação religiosas e ativismo digital. Também foram fontes de pesquisa: entrevistas, 

observações em passeatas pela liberdade religiosa nas quais ela participou. Com base na 

pesquisa etnográfica e na netnografia busquei me aproximar dela e dos acontecimentos com o 

intuito de compor a pesquisa como afirma Ferreira (2009), nas interações realizadas por ela. 

Após quase dois anos do fato ocorrido ela se transformou em uma jovem que se tornou um dos 

símbolos mais importantes na luta contra a discriminação religiosa.  

 

Palavras chaves: discriminação religiosa; redes educativas; cibercultura e liberdade religiosa. 

 

 

 

 Dona Ivone Lara: Um sorriso negro, exemplo de resistência, que é a raiz da 

liberdade. 

 

 

Carlos Magno Sampaio dos Santos Rodrigues  

Secretaria Municipal De Educação De Nilópolis/Rj 

 

Resumo 

As cantigas de Dona Ivone Lara nos remetem a antigos hinos de domínio público. Parece que 

suas músicas estão armazenadas no nosso arquivo mental e quando ela canta apenas as retira 

mailto:carolinarocha18@gmail.com
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de lá fazendo resgatar as transcendentes melodias que contrastam com a nossa vida atual. Bem 

como um trecho de sua música: “foram me chamar, eu estou aqui o que que há” (Alguém me 

avisou). 

Pretendo mostrar neste trabalho como a cantora e compositora Ivone Lara se tornou uma das 

artistas mais respeitadas do mundo do samba não só pelas suas canções, mas pela sua 

resistência e determinação  num ambiente predominantemente machista.  Na música, e mais 

especificamente no mundo do samba, os compositores são majoritariamente homens. E esse é 

um papel importante porque, no Brasil, o compositor goza de um papel de intelectual. Mais 

ainda por receber esta titulação de “Dona” antes do seu nome. 

Mas quem a admira pelos seus repertórios não tem ideia do preconceito que ela sofreu não só 

pelo gênero musical que gostava. O que parece ser mais improvável  é que uma pessoa com 

tanto talento e criatividade se disperdiçara pelo fato de ser negra, pobre e principalmente 

mulher. Ela percebeu que essas condições a deixariam longe dos estudos e, no colégio interno, 

onde ficou, aprendeu a ler e escrever. Era negra com formação de branca. E isso foi 

fundamental na sua trajetória. Não só no mundo do samba que o preconceito existia, pois na 

época, os negros conseguiam empregos considerados baixos como empregados domésticos ou 

operários, onde ela trabalhou. Só que vida de sambista e mulher não era tão simples, porque 

ela encontrou resistência em diversos lugares. Desde a sua família que achava que uma mulher 

prendada não devia se meter com malandragem de samba até a ala dos compositores que não 

davam importância por alguma música composta por uma mulher. 
No entanto, esta mulher, não ficava isolada neste processo, pois ela também era a autoridade 

religiosa que abençoava nos terreiros os primeiros encontros entre músicos. Era também a 

anfitriã, que cozinhava para alimentar os compositores. Tradição que até hoje se vivencia nas 

quadras das agremiações e em rodas de samba pelo Brasil. Mostrar que através de suas 

canções passava uma mensagem de paz, amor mas também de luta e respeito as demais 

religiões e raças. Com um destaque em seu disco chamado “sorriso negro”, se tornou um 

clássico instantâneo e um hino à negritude repleto de referências a matriz africana. A 

metodologia utilizada em questão foram as pesquisas de ação e os resultados se apresentam 

nos repertórios principalmente neste disco citado. Autores como Ricardo Cravo Albim, Milla 

Burns, Katia Santos e Hermano Vianna reforçam a importância que Dona Ivone Lara possui no 

cenário musical e a da sua luta, pois entendemos que essa resistência como uma forma de 

preconceito.  

 

Palavras – chave: mulher negra, resistência, canções. 

 

 

 

 Cibercultura e afro-religiosidade: por uma epistemologia do pertencimento. 

 

 

Luzineide Miranda Borges 

Universidade Estaudal de Santa Cruz  

neide.luzi@gmail.com 

        

Resumo 

Vivendo como candomblecista e acompanhando os nativos digitais no terreiro, considerei que 

esse tema certamente mereceria um aprofundamento teórico e metodológico, principalmente 

porque há mais de 13 anos a Lei nº 10.639 foi promulgada, apesar desse tempo, ainda 

encontramos muitos professores confusos, sem saber como trabalhar o tema em sala de aula. 

Assim, identifiquei dois pontos pouco explorados: a questão do pertencimento e do ativismo 

digital  conectados com a luta contra a discriminação racial e religiosa dos que estão presentes 

na cibercultura e nos terreiros. A partir de uma perspectiva teórica engajada e crítica com a 

posição de etnopesquisadora que vive a pesquisa e luta por uma epistemologia do 

pertencimento, trago, nesse artigo as minhas etnocompreensões do que fui compreendendo das 

lutas que constituem o povo preto nas redes educativas: cibercultura e nos terreiros a partir da 
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etnopesquisa e etnografia virtual realizada em suas páginas no facebook analisando as 

narrativas digitais: comentários, imagens, vídeos e fotografias, apresentando questões como 

religiosidade de matriz africana, afetividade e referencial midiático dos afrodescendentes.  

 

Palavras chave: Epistemologia do pertencimento; cibercultura; redes educativas; educação no 

terreiro.  

 

 

 

 Mestras jongueiras: resistência e comunidade. 

 

 

Juliana Costa de Andrade  

UNIRIO 

julianacosta_697@hotmail.com 

Leonardo Araujo da Costa Neto 

UNIRIO 

leonardoaraujont@gmail.com 

  

Resumo 

Proclamado Patrimônio Cultural Brasileiro, o “jongo é uma forma de expressão que integra 

percussão de tambores, dança coletiva e elementos mágico-poéticos. Tem suas raízes nos 

saberes, ritos e crenças dos povos africanos” (BRASIL, 2007, p. 12) e, para além de 

caracterizar-se como manifestação cultural afro-brasileira, sua prática é um meio de resistência 

para as comunidades jongueiras. A expressão da memória e sentimentos do jongueiro e sua 

comunidade é feita a partir do ponto, canto responsorial que reproduz desde fatos do cotidiano 

até revolta com a opressão sofrida por seus ancestrais escravos.  

Para estabelecer uma análise sobre o ponto de jongo, fazemos uso de bibliografia 

historiográfica e fontes orais, através de entrevistas feitas em visitas a ONG Jongo da Serrinha, 

e do estudo da história desta comunidade, tendo como foco a vivência de mestras como Vovó 

Teresa (1864 – 1979) e Tia Maria da Grota (1920), destacando a perspectiva e importância 

destas figuras femininas na manutenção da tradição. Através da análise das práticas religiosas 

e das articulações comunitárias destas figuras, buscamos entender as adversidades que as 

afligiram e pôr à prova os estereótipos que formam o imaginário acerca da mulher negra 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Jongo; Mestras; Religiosidade; Comunidade.  

 

 

 

 Negras no caminho da formação em Serviço Social: a docência entrelaçada por 

mulheres que lutam. 

 

Camila Rodrigues Estrela  

UCB 

profestrelaucb@gmail.com 

 

Resumo 

A escrita aqui presente baseia-se na partilha de experiências trocadas entre professora-alunas 

pautadas nos esforços empreendidos pelas segundas para concluírem o curso de Serviço 

Social. Os sentimentos que perpassam as vidas das mulheres negras e trabalhadoras que dentre 

os inúmeros papéis que exercem, colocam-se o desafio de concluírem a graduação. Essas 

trajetórias são marcadas por valores que a acompanham durante seu percurso acadêmico. 

Escrever sobre as falas, as vivências e experiências das alunas compartilhadas em sala de aula, 

busca voltar o olhar sobre o papel da formação profissional (docência) tendo em vista a 

mailto:profestrelaucb@gmail.com
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realidade cotidiana das alunas que perpassa todo o processo de aprendizado, uma vez que 

compõem o quadro de realidades sobre as quais se debruçam para o estudo, ao mesmo tempo 

em que as vivenciam. 

 

Palavras-chave: Educação, Mulher negra, Trabalho, Serviço Social. 

 

 

 

 Opressão e intolerância Religiosa na Educação. Narrativas de Violência e racismo 

no espaço escolar. 

 

 

Verônica Amaral Luna Da Silva  

Secretaria Municipal De Educação De Nilópolis/Rj 

 

Resumo: 

Pretendo neste trabalho, trazer minha narrativa como Orientadora Pedagógica no Município de 

Nilópolis no Rio de Janeiro. Onde a violência e intolerância religiosa emergem neste território 

da Baixada Fluminense de maioria negra e de predominância das religiões neopentecostais. Ao 

trazer a fala da mãe chorosa, que ao justificar as faltas do filho que “contra a sua vontade”, 

havia se “deitado para o santo”, no Candomblé. Neste sentido, a escola que deveria ser o lugar 

de acolher a diversidade e a pluralidade, no entanto, não está preparada para lidar com as 

diferenças religiosas. O direito do jovem em questão, em ter as avaliações postergadas, é 

questionado, por alguns professores, em sua maioria de um único modelo hegemônico. Que 

traz o silenciamento, opressão, preconceito, violência e evasão escolar daqueles que se 

posicionarem não cristãos. Considera-se, também que a intolerância religiosa, é uma forma de 

racismo. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação. E os resultados se apresentam na prática 

de formação docente. Autores como: Stela G. Caputo, Paulo Freire, Miguel Arroyo, Antônio 

Sérgio A. Guimarães e Kabengele Munanga, trazem a perspectiva de um olhar mais atento 

para uma educação humanizadora e transgressora. 

 

Palavra Chave: Narrativas. Racismo. Intolerância religiosa. Espaço Escolar 

 

 

 

 Violências, subjetivas, transgressão e mudanças epistêmicas no cotidiano escolar. 

 

 

Sandra Aparecida Gurgel Vergne  

PUCSP  

Sandragurgelvergne@Gmail.Com.Br  

 

Resumo 

Transitaremos entre a Ciência da Religião, a Literatura, a Educação e os autores descoloniais, 

de forma que possamos compreender os vetores que apontam para a necessidade da temática 

no campo acadêmico. A proposta dessa comunicação é trazer as reflexões teóricas e práticas 

que permitam pensar os atravessamentos que constituem o papel da mulher negra na educação, 

na religiosidade (da igreja ao terreiro), na universidade e em seu lugar social, através da análise 

do simbólico no campo religioso, seu pertencimento e histórico de resistência. E, e vivências 

que venho desenvolvendo atividades quanto às relações etnicorraciais. Neste sentido devo 

destacar a trajetória de estudos, vivencias durante a escrita final da dissertação de mestrado e 

minha atuação ao longo do ano de 2015/2016 e as perspectivas de continuidade em 2017. Ao 

me deparar com as narrativas de educadora se educadores em sua área de atuação, me deparei 

com um currículo que trasbordava ao prescrito e tomava foram e vida seja nos  momentos de 

estudos, reflexões e trocas de experiências foram, efetivamente, muito significativos para a 
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ampliação do meu olhar sobre as questões raciais na educação que me possibilitou construir e 

desconstruir conhecimentos e valores que incidiram diretamente na minha prática como 

educadora, assim como no fortalecimento  da minha do meu local social na valorização da 

cultura oral HAMPÂTÉ BÂ 2003 contribui com essa reflexão. Ao trazer narrativas relatos do 

chão da escola sobre o contexto da identidade negra nos aspectos das práticas indetitário, 

psicológico e violências subjetivas em relação ao aspecto religioso da cultura afro-brasileira 

que trazem questões que desafiam a investigação de como a cosmovisão africana provoca 

mudanças epistêmicas no cotidiano escolar quanto a aplicação da Lei nº 10.639/2003 e 

11645/2008 que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da História da África e do Negro no 

Brasil. Encontro nos textos MUNANGA, Kabengele 2005, Cavalleiro (2005), ARROYO,2012 

e Petronília 2004 me possibilitariam elementos que me permitiram compreender melhor a 

natureza do objeto que propunha pesquisar. 

 

Palavras Chave: Violências, Cultura Afro-brasileira. 
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36- Simpósio Temático - A Igreja Católica na América Latina: Teologia da 

Libertação, luta pelos Direitos humanos e organização dos movimentos sociais. 
 

Coordenação:  
Anderson Claytom Ferreira Brettas PUC-SP brettas12@hotmail.com. 

 

 

 

 Atuação Da Ordem Da Santissima Trindade No Abolicionismo No Brasil Colonial. 

 

 

Lidice Meyer Pinto Ribeiro 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil 

lidice.ribeiro@mackenzie.br 

 

 

Resumo 

Apesar de oficialmente a Ordem da Santíssima Trindade e Libertação de Cativos não ter vindo 

ao Brasil antes do século XX, estudos realizados em Cerfroid, França, local do surgimento da 

Ordem, em Lisboa, nos arquivos da Biblioteca Nacional e da Torre do Tombo; nos Arquivos 

Secretos do Vaticano, Roma, além de pesquisas nos arquivos da Cúria Metropolitana e em 

outras instituições históricas no Brasil, demonstraram a presença de frades trinitários e de 

leigos no Brasil desde o século XVI. Estes frades e leigos trinitários, instalados no Brasil 

também desde o século XVI, realizaram diversas ações de cunho social, em especial em prol 

da abolição da escravatura indígena e negra, culminando na formação do grupo abolicionista 

denominado Caifazes no estado de São Paulo. Além da incitação a fuga, este grupo 

abolicionista responsabilizava-se pelo acobertamento, segurança, liberdade e reinserção na 

sociedade destes ex-escravos. Também foram os responsáveis pela formação da primeira 

escola para filhos do “ventre-livre”, o primeiro jornal abolicionista e a formação da caixa-

auxiliadora para a redenção de escravos. Em todas as ações deste grupo abolicionista vê-se a 

marca da devoção a Nossa Senhora dos Remédios e traços da herança da vocação da Ordem da 

Santíssima Trindade e Redenção de Cativos. 

 

 Palavras-chave: Abolicionismo. Nossa Senhora dos Remédios. Ordem da Santíssima 

Trindade. Caifazes. 
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37- Simpósio Temático - História Cultural das Religiões. 
 

 

Coordenação: 
 Júlia Rany Campos Uzun UNICAMP professorajuliahistoria@yahoo.com.br;  

Sara Cristina de Souza UNICAMP scsouza@gmail.com 

 

 

 

 “Abraçar A Cruz E Segui-La”: Os Padres Lazaristas Franceses E A Cultura 

Vicentina No Ceará (1864-1891). 

 

 

Pryscylla Cordeiro Rodrigues Santirocchi 

UFMA 

pryscyllacordeiro@hotmail.com 

 

 

Resumo 

Esta pesquisa propõe uma análise sobre as ações dos padres lazaristas franceses, pertencentes à 

Congregação da Missão a fim de desenvolver no Ceará (Brasil), entre os anos de 1864 a 1891 seu 

modelo congregacional, a partir da formação clerical e missões populares. Essa Ordem foi fundada 

em 1625, na França, por São Vicente de Paulo e tem como objetivo “continuar a missão de Cristo”, 

que seria pregar aos pobres e instruir os seminaristas. Durante o século XIX, a Reforma 

Ultramontana realizada pela Igreja Católica estava em seu ápice e uma das Ordens que mais 

contribuíram para esse processo foi a Congregação da Missão. Nosso estudo pretende pensar os 

lazaristas não apenas como padres reformistas, mas refletir sobre as tentativas de aplicação da 

“cultura vicentina” no Ceará. Para tanto, usaremos documentos institucionais da Congregação da 

Missão, referentes à França e ao Ceará ainda não utilizados em pesquisas no Brasil. Com base na 

documentação e nos conceitos de ortodoxia e ortopráticas, desenvolvidos por Nicola Gasbarro 

(2006), notamos que os vicentinos muitas vezes tiveram que adaptar seu modelo ao espaço 

cearense, tomando atitudes diferenciadas segundo a necessidade cultural, política e social. Um 

exemplo foi a realização de obras sociais, como a construção de casas e poços durante as missões 

nos interiores carentes da província.  

 

Palavras-chave: Congregação da Missão, Ceará, cultura vicentina, século XIX 

 

 

 

 Los espacios religiosos de la Alhambra: una arquitectura poética. 

 

 

Belén Cuenca Abellán 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  

bcuenca@ucm.es / bcueabe@alu.upo.es  

 

Resumo 

Este trabajo trata de reivindicar las poesías y suras de la Alhambra como parte de la estética y 

de la simbología religiosa de un edificio medieval en su plenitud, y que además sirve para 

interpretar la funcionalidad de los espacios. Tanto la historiografía como la literatura 

orientalista del siglo XIX han colaborado en una “falsa” interpretación de los espacios de este 

edificio. La Alhambra forma parte de un paisaje monumental en el que el poso islámico en el 

arte y la literatura hispana son fundamentales para comprender este edificio en su conjunto. Es 
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un monumento histórico-artístico, incluso literario, de importancia capital, donde se aúnan el 

arte figurativo representado a través de la palabra, la caligrafía y el corpus literario que se 

desarrolla a lo largo de sus bellos muros. Haremos una introducción para explicar el contexto 

arabizado en el que se ubica, desde la proclamación del Califato de Córdoba y el sustrato 

andalusí para poder comprender posteriormente cómo se configura el arte literario islámico. La 

parte fundamental del estudio se centra en el programa epigráfico y la funcionalidad de los 

distintos espacios, fundamentalmente religiosos, y en la nueva interpretación de las cúpulas de 

mocárabes (de tradición Asharí). Para finalizar, haremos un recorrido por la conservación 

iniciada por los Reyes Católicos. Los poemas han sido extraídos, en su mayoría de la obra del 

arabista José Miguel Puerta Vílchez: Leer la Alhambra. 

 

Palabras clave: Alhambra, arabización, poesía, mocárabes.  

 

 

 

 Moralizar pela Doutrina: um estudo sobre a Ordem de São Bento e os “escravos 

do santo”, Brasil, séculos XVIII e XIX. 

 

 

Robson Pedrosa Costa 

IFP - CR BR 

robsonpc@gmail.com 

 
 

Resumo 

O objetivo deste estudo é discutir sobre as estratégias construídas pela Ordem Beneditina do 

Brasil para controlar as práticas cotidianas dos escravos, que visavam eliminar elementos da 

cultura africana e impor a doutrina cristã, através do culto a Nossa Senhora (do Rosário e da 

Conceição), do casamento monogâmico e da obediência a um senhor sacrossanto (São Bento). 

Os cativos disciplinados eram recompensados com roçado próprio, autonomia para acumular 

bens (como casas, terras e até escravos) e, claro, a liberdade. Os insubordinados eram 

castigados fisicamente ou vendidos quando considerados “incorrigíveis”. A Ordem incentivou 

ainda a procriação de vários filhos, concedendo vantagens especiais às mães escravas. Estas 

práticas possibilitaram um crescimento vegetativo que garantiu a estabilidade quantitativa de 

escravos no decorrer do século XIX. No entanto, os conflitos culturais foram inevitáveis, 

evidenciados pela persistência de certas práticas no interior das senzalas, como os batuques, o 

curandeirismo e a poligamia, além das constantes fugas (indício de insatisfação). Para 

alcançarmos nossos objetivos, utilizamos como referencial teórico as reflexões de E.P. 

Thompson e Michel de Certeau sobre as práticas costumeiras e as diferentes formas de 

resistência dos sujeitos históricos estudados. Metodologicamente, seguimos as trilhas abertas 

pelos microhistoriadores sobre o detalhe, os “fios” e os “rastros” encontrados na 

documentação. 

 

Palavras-chave: Ordem de São Bento do Brasil; escravidão; doutrinação; moralização.  
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38- Simpósio Temático - O Orientalismo e as Religiões Mundiais: entre 

diversidades, rupturas, “invenções” e “realidades”. 
 

Coordenação: 
Arilson Oliveira (UFCG) arilsonpaganus@yahoo.com.br; 

Gisele Oliveira (UPE) gisele_usp@yahoo.com.br. 

 

 

 

 Budismo Social na Teoria Weberiana: entre revoluções e permanências. 

 

 

Arilson Oliveira 

(LEA - USP) 

arilsonpaganus@yahoo.com.br 

 

Resumo 

Temos como problema: saber qual a ruptura surgida na Índia antiga com o advento do budismo 

e qual o seu impacto e relação com o hinduísmo. Para tanto, nos utilizamos da metodologia 

weberiana, buscando as motivações, ações e sentidos dos budistas em suas origens. Como 

resultado, a priori, verificamos que em torno do budismo, Max Weber explica que, apesar de 

não ter uma importância definitiva na Índia atual, seu grande êxito antigo, radicado em seu 

desenvolvimento na China, Tibete, Coréia, Japão etc., o qualifica como religião universal, 

sendo ela a primeira e uma das maiores religiões missionárias da Terra. Segundo Weber, o 

budismo não se vincula a um mero conhecimento especulativo, senão a um estado de 

consciência que se alcança renunciando ao mundo via iluminação; buscando não uma 

libertação para a vida eterna, mas uma tranquilidade para a morte, o que o motivou a romper 

com a sociedade vigente de sua época e a promover ideias inusitadas, como o igualitarismo; ao 

mesmo tempo em que reforça e amplia práticas tradicionais, como o vegetarianismo. Não 

obstante, o nosso objetivo é apresentar o quão Weber estava envolto dessa indologia para 

concretizar sua metodologia, tendo o budismo como divisor de águas na história intelectual e 

religiosa da Índia e do Ocidente. 
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39- Simpósio Temático - Revoluções teológicas e religiosas para a era 

transhumanista. 
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Resumo  

O presente estudo objetivou avaliar as implicações que a eugenia causaria na perspectiva 

judaico cristã quanto a aleatoriedade na vida. Considerando como problemática que na era 

transhumanista será possível fazer escolhas genéticas desde a geração da criança no ventre 

materno, a autonomia divina seria  desconsiderada? 

Para a análise do objetivo proposto, foi observado as considerações teóricas de Kurzweil 

(2009) e Harari (2016). Como resultado observou-se que na perspectiva filosófica e teológica, 

o paradigma cristão da concepção de uma criança, passa pela aleatoriedade e a necessidade de 

benção divina para uma gravidez de sucesso. Contudo, na era transhumanista, essa 

aleatoriedade e falta de autonomia humana passará de existir, colocando em segundo plano a 

perspectiva de aleatoriedade divina e colocando em primeiro plano a tecnologia e a autonomia 

humana.  
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Resumo  

O presente estudo objetivou refletir sobre os impactos que a era transhumanista poderá 

provocar na percepção humana sobre o poder da tecnologia, considerando como problemática 

que em geral o ser humano se sente limitado diante das contigencias da vida e a tecnologia se 

apresenta capaz de retirar essas limitações ou boa parte delas, como o ser humano pode passar 

a enxergar a tecnologia? 

Para a análise do objetivo proposto, fio observado as considerações teóricas de Harari (2016) 

de forma reflexiva e dialética. 

Como resultado observou-se que a humanidade tenderá em inclinar suas esperanças e sua 

dimensão de fé para os recursos tecnológicos em detrimento a concepção de um ser divino. 

Isso, devido ao imediatismo e a capacidade lógica que dataísmo (HARARI, 2016) 

proporcionará, sendo capaz de tratar as várias ciências da vida como dados e cálculos 

matemáticos. As exceções de fé na tecnologia ao invés do divino, poderá ocorrer pelas 

ideologias éticas e filosóficas. 
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Resumo  

O presente estudo objetivou refletir sobre os impactos que a era transhumanista poderá 

provocar na concepção filosófica e teológica do relato bíblico que considera o ser humano 

como coroa da criação (Gn. 1:28). Considerando como problemática que o relato bíblico 

confere total domínio aos seres humanos aos processos produtivos da terra, a proposta da era 

transhumanista do controle da inteligência artificial inclusive do humano, não alteraria esse 

paradigma? 

Para a análise do objetivo proposto, fio observado as considerações teóricas de Harari (2016) e 

os apontamentos publicados por Caroline Hecke, (2013) de forma reflexiva e dialética. 

Como resultado observou-se que o paradigma da coroa da criação será subistituído pelo 

tecnicismo e o controle universal da inteligência artificial, que será responsável pelas 
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melhorias humanas e terrestres de forma integrada com o mínio ou sem nenhuma intervenção 

humana. 

 

Palavras-chave: Transhumanista, Coroa, Criação, Paradigma. 
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Resumo 

O acaso vai nos proteger!?  

A IA-Inteligência Artificial deixou de ser um tema ‘do’ ou ‘sobre’ o futuro. Está cada dia mais 

presente na realidade cotidiana. Tem alterado a maneira das pessoas ‘habitarem’ o mundo. Das 

funções ‘básicas’ de um aparelho celular aos complexos satélites que orbitam o planeta, a IA 

mostra sua força onipotente e onipresente. Os centros de pesquisas voltados ao 

desenvolvimento de IA são alimentados por bilhões de dólares em diferentes cantos do mundo. 

A produção acadêmica não reflete os resultados dessas pesquisas. Sempre ficam aquém, pois a 

velocidade das pesquisas – e o sigilo que muitas requerem – não possibilitam agilidade nas 

publicações. Algumas ‘novidades’ que farão parte da sociedade daqui a poucos anos, já estão 

em fase final de testes nos laboratórios e centros de pesquisas. Qual tem sido a tônica dos 

discursos dos cientistas da religião (ou teólogos) e das práticas religiosas de tradição cristã 

quanto a esse tema? Surgem para engrossar o caldo dos discursos distópicos sobre o tema do 

transhumanismo e da pós-modernidade? Vários revelam o medo com relação às mudanças 

estruturais que a IA,  a robótica e a engenharia genética representam para a sociedade. Seremos 

regidos por algoritmos que poderão ser tendenciosos em relação à exclusão de determinados 

grupos sociais? Como fica a religião em tempos regidos pela era transhumanista? O que ela 

tem a dizer sobre os processos irreversíveis das NBIC? Pesquisadores irão ainda mais longe 

ensinando computadores a fazer coisas que talvez pensássemos como sendo algo inalienável 

da dimensão humana? Os rápidos avanços nas ciências biológicas anunciam desde enormes 

ganhos de longevidade humana aos "bebês projetados". Haverá superação da condição humana 

pela técnica? Nesse debate acirram-se posições entre bioconservadores e liberais. O limite 

ético do DNA intocável parece já ameaçado. Sair de uma posição a favor ou contra as NBIC é 

o desafio posto às teologias que se constroem em nosso tempo. É necessário trazer para a arena 

de discussão temas que se relacionam à bioética em seus desdobramentos no mundo do 

trabalho. Cabe recordar algumas questões centrais a que chegaram cientistas em dois 

congressos: um, de biólogos realizado em 1975, e o segundo, de especialistas em computação, 

no ano de 2009: “Deveremos pensar em algum limite para a pesquisa científica? Esses limites 

seriam de ordem ética? A quem caberá tomar essa decisão: aos próprios cientistas, ou a uma 

autoridade externa ao campo científico?” (PEGORARO, 2011). O caminho aqui proposto é 

trazer a ciência das religiões para um diálogo com o transhumanismo com destaque para as 

relações de trabalho. Não há mais lugar para a passividade ou posicionamentos acirrados a 

favor ou contra. A superação do encilhamento em posições que não primam pelo diálogo não 

irá contribuir para discussões mais profícuas que encarem o cerne da questão: quem e como 

será feita a regulação das NBIC ou o acaso vai nos proteger?  
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Resumo  

O presente estudo objetivou identificar o conceito de alma na era transhumanista. 

Considerando como problemática que na era transhumanista será possível fazer o upload da 

alma, quais seriam os recursos tecnológicos para essa ação, em um processo metafísico 

segundo a perspectiva teológica clássica? 

Para a análise do objetivo proposto, foi observado as considerações teóricas de Kurzweil 

(2009). Como resultado observou-se que na perspectiva filosófica e teológica do engenheiro 

futurólogo, a alma é um conjunto de informações que resultam em conhecimento, traços 

psicológicos e de personalidade de um indivíduo. Dessa forma, essas informações poderiam 

ser armazenadas em uma espécie de memória digital. 
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Resumo  

O presente estudo objetivou identificar como os princípios cristãos poderiam ser conservados 

na era transhumanista. Considerando como problemática que na era transhumanista existe a 

necessita de uma mudança de paradigma das narrativas antropológicas clássicas para uma 
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narrativa moderna, como se poderia usufruir dos avanços biotecnológicos dessa era, sem 

desprezar os princípios cristãos? 

Para a análise do objetivo proposto, foi observado as considerações teóricas de Kurzweil 

(2009) e Harari (2016). Como resultado observou-se que será possível desfrutar dos benefícios 

dos avanços biotecnológicos da era transhumanista, dentro de uma perspectiva cristã, se não 

houver a concessão de total autonomia para as inteligências artificiais, visto que existe a 

pretensão de uma regulação da humanidade por meio desses sistemas. 
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40- Simpósio Temático - Transcendência e espiritualidade no ambiente de 

trabalho. 
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Resumo  

A caminhada na carreira é um fluxo que se depara com novas exigências da organização do 

trabalho e remete aos profissionais práticas atuais e planejamentos (STONE, 2005). A 

passagem do modelo de carreira tradicional incitou a partir da década de 1990, o surgimento 

de novas abordagens de carreira, dentre elas, a carreira denominada proteana (HALL, 2002). O 

século XXI trouxe a consciência de que as pessoas viverão por mais tempo, e a longevidade 

provocou aspectos de qualidade de vida e a exigência por independência financeira. Para a 

Antroposofia, ciência espiritual (STEINER, 2012), as mudanças no indivíduo ocorrem em 

ciclos de 7 anos, do seu nascimento à morte e leva-o a questionar sobre o que fazer da vida. A 

utilização dos setênios na análise de carreiras é um fator metodológico e integrativo, pois 

oferecem a consciência das próximas fases de vida (MOGGI; BURKHARD, 2003). A fase dos 

49 aos 56 anos representa a passagem da competência para a sabedoria, da visão holística e, no 

período dos 56 aos 63 anos, as pessoas reavaliam seus feitos, valores e o que  se pretende 

realizar (LIEVEGOED, 2007). O trabalho biográfico, embasado na Antroposofia é 

metodologia que orienta as pessoas em suas escolhas e decisões  para as vivências pretendidas 

no seu futuro. Esse trabalho propõe-se a compreender e analisar a Antroposofia, 

especificamente, a metodologia biográfica e os setênios na carreira profissional  de pessoas a 

partir dos 49 anos de idade. Essa pesquisa qualitativa contará com os relatos de história de vida 

de sujeitos a partir dos 49 anos de idade, pois é um método que abarca a biografia (CLOSS; 

ANTONELLO, 2011). Como resultado da pesquisa almeja-se a correlação da carreira 

profissional dos sujeitos a partir dos 49 anos, aos períodos correspondentes dos setênios.  
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Resumo 

O Brasil é um país conhecido pela presença de diferentes grupos religiosos. A matriz que 

estrutura a formação subjetiva da religiosidade vem desde tempos remotos permeada por 

várias expressões como aquelas experimentadas pelos indígenas, pelos escravos que aqui 

aportaram, portugueses entre outros povos que fazem parte da história brasileira. A religião e a 

espiritualidade brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o 

povo. Não existe uma religiosidade e espiritualidade brasileira perfeitamente homogênea, e 

sim um mosaico de diferentes vertentes culturais e religiosas que formam, juntas a 

religiosidade do Brasil. Após mais de três séculos de colonização portuguesa, milhares de anos 

dos povos nativos e da chegada dos escravos, a religião, a religiosidade, a espiritualidade, são 

impressas na alma brasileira. A herança religiosa lusa compõe a unidade do Brasil: apesar do 

povo brasileiro ser um mosaico étnico, religioso, quase todos falam a mesma língua (o 

Português Brasileiro, além de muitas outras, principalmente indígenas) e a maioria é cristã, que 

já foi de com largo predomínio de católicos, hoje, com grande crescimento de outras 

expressões religiosas. As influências indígenas e africanas assim como as lusas, deixaram 

marcas no âmbito da religião, religiosidade e espiritualidade.  Mais recentemente a questão 

religiosa tornou-se tema central das discussões sobre a política do país. Desde a época da 

colonização a igreja e o estado se confundem nos processos de articulação das relações de 

poder. Na época da colonização e até o século passado havia uma hegemonia da igreja 

católica. Com o crescimento dos movimentos neo-pentecostais e igrejas como a fundada por  

Edir Macedo surgem processos de marketing político que garantem a eleição de representantes 

evangélicos. É a chamada bancada evangélica em várias instancias do município à federação. 

Embora seja uma questão que merece a atenção pelo impacto que isso provoca nas decisões 

tomadas em diferentes instâncias a proposta desse artigo é a discussão do esclarecimento 

necessário entre religião e espiritualidade. As organizações públicas que operacionalizam as 

políticas públicas carecem de inventarem uma espiritualidade que possa sustentar processos 

que qualifiquem a vida dos servidores e servidoras públicos. Os serviços prestados ao público 

em um país democrático exige a qualificação e compromisso daqueles que serão a face do 

estado perante o usuário que aciona seus direitos de cidadão. Mas como ultrapassar a cultura 

clientelista  que demarca a história do funcionalismo público nesse caldo confusional em que 

se mistura religião com espiritualidade? As vezes a religião é usada para discriminar, separar, 

segregar pessoas e grupos que não correspondem aos ideários da ordem estabelecida dentro de 

parâmetros de uma moral de usos e costumes. Isso pode levar o servidor público a reprodução 

dessa lógica não considerando como sujeito de direitos os cidadãos que acionam os serviços 

púbicos. Precisamos hoje recuperar o sentido de uma espiritualidade no ambiente e trabalho 

público permeada por relações humanas fundamentadas no respeito as diferenças e ao diverso. 

É necessário problematizar a religiosidade instrumentalizada nas relações de poder. O 

esclarecimento do que é espiritualidade nos serviços públicos é um primeiro passo em um país 

declarado como laico.  
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Resumo 

Siqueira et al. (2014) compreende a espiritualidade no ambiente de trabalho, como sendo um 

estado mental positivo nutrido pelo indivíduo no ambiente organizacional, pela crença de 

sentido e pertencimento entre as pessoas no ambiente de trabalho.  

O presente estudo objetivou identificar a possibilidade da espiritualidade enquanto um valor 

humano (SCHWARTZ, 1992) integrar os valores organizacionais presente em uma cultura 

organizacional (FREITAS, 2010). Considerando que a espiritualidade pode contribuir para 

melhorias no ambiente de trabalho (SIQUEIRA et al., 2014), constitui-se como problema 

identificar como seria possível consolidar esse valor na cultura de uma empresa. 

Para a análise do objetivo proposto buscou-se avaliar as considerações teóricas de Giacalone e 

Jurkiewicz (2003), Smircich (1983) e (SIQUEIRA et al., 2014) de forma dialética e reflexiva. 

Como resultado constatou-se que enquanto um valor humano (SCHWARTZ, 1992), a 

espiritualidade pode ser negociada no ambiente de trabalho e vir a ser integrada nos valores da 

cultura organizacional, pois segundo Smircich (1983) os valores de um indivíduo ou grupo é 

negociado no ambiente de trabalho podendo tornar-se um valor da cultura organizacional. 

Giacalone e Jurkiewicz (2003), ainda apresenta a possibilidade de os fundadores da 

organização tornar a espiritualidade um valor organizacional desde a sua fundação. 
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Resumo 

As organizações religiosas, dependem da prática de contribuições por parte de seus membros e 

frequentadores, para a manutenção, aquisição de recursos e até assalariamento dos serviços do 

templo. Em alguns casos, acontece a obrigatoriedade de contribuição por parte dos membros, 

como uma prática doutrinária. É o caso de grande parte das igrejas evangélicas brasileiras, com 

a prática do dízimo, onde através de uma hermenêutica bíblica, estabelecem a obrigatoriedade 

da prática como um ato de fé e submissão ao divino. Contudo, além de uma questão de 

obrigatoriedade, os atos de contribuição financeira por parte de um indivíduo, podem estar 

revestidos de espiritualidade? Para essa problemática avaliou-se as considerações de Elia 

(2002). Conclui-se em suas considerações, que o ato de contribuir voluntariamente 

financeiramente, trata-se da externalização de virtudes interiores de um indivíduo. Dentre essas 

virtudes, pode-se destacar o sentimento de solidariedade, compaixão, misericórdia, comunhão, 

caridade, alegria, gratidão e coragem. Tais sentimentos conduzem o indivíduo a uma 

espiritualidade que o livra da obrigatoriedade e do medo, para uma condição de liberdade e 

liberalidade (ELIA, 2002). 
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Resumo 

Uma religião meditativa faz um ser humano melhor em suas relações sociais, para 

desempenhar suas atividades propostas para o dia, seja como desafio, como trabalho e ou em 

sua jornada. Reconhecer esta estrutura é contribuir para um melhor ambiente corporativo. 

Ocidentalmente, o mundo (aéon) na maneira de como acontece com suas nuanças e 

características tem sua influência direta nas religiões. O mundo não é, está sendo. Muito se tem 

empreendido para uma humanização intricadamente ligado ao respeito mútuo, 

responsabilidade social e justiça. Geralmente estes adjetivos estão ligados a moralidade das 

religiões. Judaica, Cristã, Islamismo, budismo, etc. 

Orientalmente Tse comenta “Melhor ver sua face do que ouvir seu nome. Ocidentalmente a 

religião não se trata de um conhecimento e ou informações ou boas obras, mais com 

interioridade, ou seja, “experiência meditativa”. 

Conclui-se que comumente o olhar para a intricidade religiosa (TSE, 2003; OTTO, 2014; 

NOUWEN 1979; SIMS, 1994) é perceber a necessidade de uma harmonização “corpo alma, 

espírito e ou totalidade de ser, ou seja, a “plenificação”, e como eu as utilizo corporativamente 

para construir um mundo mais adequado, dentro dos valores de respeito, justiça e 

responsabilidade social, geralmente pautados na religião. 
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Resumo 

O presente estudo objetivou apresentar as contribuições teórica de Yogananda (2011) para o 

desenvolvimento da espiritualidade no ambiente de trabalho considerando como problemática 

identificar as contribuições hindu para a temática. 

Para a análise do objetivo proposto, foi avaliado as considerações teóricas de Yogananda 

(2011) sobre relacionamentos. 

Como resultado foi possível identificar princípios que o Hindu apresenta como pilares para o 

desenvolvimento de verdadeiras e consistentes amizades. Para isso, Yogananda (2011) 
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argumenta sobre a necessidade de estar disposto a ser uma amigo verdadeiro, pois essa 

condição lhe aproxima de outros amigos verdadeiros. Contudo essa postura é resultado do 

exercício de negação do egoísmo e o desenvolvimento do amor pelo próximo. Assim, isso se 

resume em três passos capazes de melhorar os relacionamentos: 1) negação do egoísmo, 2) 

desenvolvimento do amor pelo próximo e 3) disposição a ser um amigo verdadeiro. 

Considerando que essas práticas são virtudes comportamentais de um indivíduo, no ambiente 

de trabalho contribui para o desenvolvimento da espiritualidade e do senso de comunidade na 

equipe (SIQUEIRA et al., 2014), sendo esse último uma dimensão da espiritualidade (REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007). 

 

Palavras-Chave: Espiritualidade, Ambiente de Trabalho, Virtudes comportamentais, Hindu. 
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Resumo 

Estudos Sobre A Felicidade/Bem-Estar No Trabalho Têm Ganhado Destaque Na Academia, 

Trazendo Temas Emergentes Como Bem-Estar Psicológico, Bem-Estar Subjetivo E Bem-Estar 

No Trabalho. O Objetivo Deste Trabalho Foi Identificar Como Se Manifestam E Quais Os 

Preditores De Felicidade/Bem-Estar No Trabalho, Na Percepção Dos Empregados De Uma 

Empresa Prestadora De Serviços, Localizada Em Minas Gerais. Foi Realizado Estudo De Caso 

De Caráter Descritivo E Quantitativo. Os Dados Foram Coletados Por Meio De Questionário 

Composto De Escalas Que Avaliaram O Bem-Estar Psicológico/Bep (Afetos Positivos E 

Negativos), O Bem-Estar Subjetivo/Bes (Sentimentos De Autorrealização E De 

Expressividade) E O Bem-Estar No Trabalho/Bet (Envolvimento No Trabalho, Satisfação No 

Trabalho E Comprometimento Organizacional Afetivo). Obteve-Se Amostra De 121 

Empregados, Com Nível De Confiança De 95% E Erro Amostral De 5%. Os Dados Coletados 

Foram Tabulados E Submetidos A Análises Univariadas E À Modelagem De Equação 

Estrutural. Os Resultados Revelaram Que O Bem-Estar Subjetivo Correlaciona-Se 

Positivamente Com O Bem-Estar Psicológico E Com O Bem-Estar No Trabalho, Confirmando 

Parcialmente O Modelo Proposto Nesta Pesquisa. Pôde-Se Concluir Que O Bem-Estar No 

Trabalho Pode Ser Positiva Ou Negativamente Impactado, Dependendo Dos Afetos E/Ou 

Sentimentos Vivenciados Pelos Indivíduos. 

 

Palavras-Chave: Felicidade No Trabalho; Bem-Estar No Trabalho; Bem-Estar Subjetivo; Bem-

Estar Psicológico. 
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Resumo 

O Brasil é um país conhecido pela presença de diferentes grupos religiosos. A matriz que 

estrutura a formação subjetiva da religiosidade vem desde tempos remotos permeada por 

várias expressões como aquelas experimentadas pelos indígenas, pelos escravos que aqui 

aportaram, portugueses entre outros povos que fazem parte da história brasileira. A religião e a 

espiritualidade brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o 

povo. Não existe uma religiosidade e espiritualidade brasileira perfeitamente homogênea, e 

sim um mosaico de diferentes vertentes culturais e religiosas que formam, juntas a 

religiosidade do Brasil. Após mais de três séculos de colonização portuguesa, milhares de anos 

dos povos nativos e da chegada dos escravos, a religião, a religiosidade, a espiritualidade, são 

impressas na alma brasileira. A herança religiosa lusa compõe a unidade do Brasil: apesar do 

povo brasileiro ser um mosaico étnico, religioso, quase todos falam a mesma língua (o 

Português Brasileiro, além de muitas outras, principalmente indígenas) e a maioria é cristã, que 

já foi de com largo predomínio de católicos, hoje, com grande crescimento de outras 

expressões religiosas. As influências indígenas e africanas assim como as lusas, deixaram 

marcas no âmbito da religião, religiosidade e espiritualidade.  Mais recentemente a questão 

religiosa tornou-se tema central das discussões sobre a política do país. Desde a época da 

colonização a igreja e o estado se confundem nos processos de articulação das relações de 

poder. Na época da colonização e até o século passado havia uma hegemonia da igreja 

católica. Com o crescimento dos movimentos neo-pentecostais e igrejas como a fundada por  

Edir Macedo surgem processos de marketing político que garantem a eleição de representantes 

evangélicos. É a chamada bancada evangélica em várias instancias do município à federação. 

Embora seja uma questão que merece a atenção pelo impacto que isso provoca nas decisões 

tomadas em diferentes instâncias a proposta desse artigo é a discussão do esclarecimento 

necessário entre religião e espiritualidade. As organizações públicas que operacionalizam as 

políticas públicas carecem de inventarem uma espiritualidade que possa sustentar processos 

que qualifiquem a vida dos servidores e servidoras públicos. Os serviços prestados ao público 

em um país democrático exige a qualificação e compromisso daqueles que serão a face do 

estado perante o usuário que aciona seus direitos de cidadão. Mas como ultrapassar a cultura 

clientelista  que demarca a história do funcionalismo público nesse caldo confusional em que 

se mistura religião com espiritualidade? As vezes a religião é usada para discriminar, separar, 

segregar pessoas e grupos que não correspondem aos ideários da ordem estabelecida dentro de 

parâmetros de uma moral de usos e costumes. Isso pode levar o servidor público a reprodução 

dessa lógica não considerando como sujeito de direitos os cidadãos que acionam os serviços 

púbicos. Precisamos hoje recuperar o sentido de uma espiritualidade no ambiente e trabalho 

público permeada por relações humanas fundamentadas no respeito as diferenças e ao diverso. 

É necessário problematizar a religiosidade instrumentalizada nas relações de poder. O 

esclarecimento do que é espiritualidade nos serviços públicos é um primeiro passo em um país 

declarado como laico.  

 

Palavras Chave: Religião, Espiritualidade no Trabalho. 
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Resumo  

Pensar em um negócio cujo foco é orientado para geração de produtividade, lucro e aumento 

do capital econômico financeiro é um paradigma que faz parte do discurso neoliberal 
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capitalista. Esse valor está longe de ser superado, mas há negócios que são avaliados como 

responsáveis e sustentáveis, que atendem indicadores éticos, sociais e ambientais e os 

resultados obtidos são compartilhados com os públicos afetados (ETHOS, 2016). São quatro as 

dimensões avaliadas em nível organizacional: (1) visão e estratégia; (2) governança e gestão; 

(3) social; e (4) ambiental. A partir desses indicadores, uma empresa brasileira do setor elétrico 

energético, responsável pela geração, transmissão e comercialização de energia, vem inserindo 

boas práticas de gestão de pessoas. Além de atender a legislação brasileira que combate a 

discriminação, propõe continuamente ações que promovem a equidade de oportunidades no 

ambiente interno e na relação com clientes, fornecedores e a comunidade do entorno. Na 

dimensão social, a empresa é responsável por garantir o respeito aos Direitos Humanos e tem 

investido em políticas que previnam a violação a esses direitos. Entre as ações afirmativas, 

garante iguais oportunidades aos trabalhadores independentemente de sexo, raça, idade, 

origem, orientação sexual/ identidade de gênero, religião, condição física, condições de saúde. 

Essa premissa é garantida em todos os normativos da empresa, assim como em seu 

Compliance. Acerca de ações específicas à valorização das crenças religiosas, a empresa 

realizou uma pesquisa censitária com enfoque sociocultural. Dentre as questões levantadas, 

mapeou-se as principais crenças e práticas religiosas dos empregados. Os dados obtidos 

retratam a realidade brasileira: a maior parte é católica, seguida de Espíritas e Protestantes ou 

Evangélicos, além de uma minoria formada por descendentes indígenas, afrodescendentes, 

mulçumanos e judeus. Assim como o Brasil se declara um país laico, a imparcialidade 

religiosa ainda está em uma fase transitória. Fruto histórico da hegemonia das práticas cristãs, 

predominantemente católica, a exemplo das festividades e alguns santos e santas como São 

João, Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil). Com os dados coletados, a empresa 

disponibilizou um espaço ecumênico, aberto todos os dias da semana e oferece ritos e práticas 

das diversas religiões. Outro ação afirmativa é o respeito e liberação dos empregados nas datas 

significativas de suas religiões. A mais significativa das ações, por certo, é incluir nas políticas 

de gestão de pessoas um recorte religioso. Assim é possível manter indicadores que analisem 

as oportunidades de crescimento de carreira, de remuneração, de desenvolvimento 

educacional, de repercussões na saúde e na segurança, dentre outros, com recorte de crenças 

religiosas.  

 

Palavras-chave: diversidade religiosa, governança corporativa, sustentabilidade.  
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 “A Igreja Apostólica: Um caso de micropentecostalismo sincrético em São Paulo 

(1954-2016)”. 
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Resumo 

A introdução do “pentecostalismo da cura divina”, a partir da cidade de São Paulo, em 1953, 

provocou o surgimento de microdenominações pentecostais ao lado das grandes igrejas 

Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Entre elas encontramos, a até hoje 

pequena "Igreja Apostólica", que se tornou conhecida pelo programa de rádio "A hora 

milagrosa" e por ter estabelecido um novo culto a uma piedosa fiel falecida em 1970, a  “Santa 

Vó Rosa”, canonizada pelo fundador bispo Eurico de Matos Coutinho (um ex-presbiteriano) e 

pelo seu sucessor Aldo Bertoni. Rosa Alves, tia de Aldo Bertoni foi no início dos anos 2000 

elevada à categoria de “quarta figura” da Trindade, ao lado do Espírito Santo, com quem é 

sincretizada, destronando a Virgem Maria, que tem ocupado um importante lugar nas práticas 

e teologia católica. Essa Igreja traz à tona a continuidade teológica de certas formas de 

pentecostalismo com a religiosidade popular brasileira. O pentecostalismo não tem, portanto, 

uma só Teologia, mas apresenta acomodações de suas crenças básicas ao contexto onde está o 

nicho em que esse fragmento pentecostal opera e de onde vem os seus convertidos. 

 

Palavras chaves – Pentecostalismo de Cura divina; Igreja Apostólica; A hora milagrosa; Santa 

Vó Rosa. 
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Resumo 

O constante crescimento dos movimentos religiosos de tradição pentecostal na América 

Latina, subcontinente com predominância cultural-religiosa católica, é um dos acontecimentos 

culturais mais apreciáveis da atualidade. No Brasil a sua presença se sobressai não apenas no 
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que diz respeito ao contingente numérico, como apontado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mas especialmente por sua visibilidade nos ambientes de 

comunicação de massa. 

A “Segunda Onda”, conhecida também como “Pentecostalismo Neoclássico”, grupo cujos 

sujeitos associam o fenômeno das línguas estranhas (ou línguas do Espírito) como garantia de 

uma intervenção sobrenatural conhecida por batismo do Espírito Santo e especialmente a 

chamada “cura divina” como distintiva desse período histórico, conforme classificação feita 

por Paul Freston, é o objetivo central dessa comunicação. O objetivo perseguido ao longo da 

pesquisa foi apresentar à academia um conhecimento particular desse importante movimento 

religioso, denominado segunda onda pentecostal no Brasil, que foi estudado isoladamente dos 

demais movimentos pentecostais. Entre os remanescentes da fundação da ICPBB (seus 

fundadores), ouvimos ainda ex-presidentes, líderes de igrejas locais em atividade, 

personalidades reconhecidas por sua atividade religiosa expressiva por seus quadros que 

representam importante fonte de informação na reconstituição do campo religioso pesquisado. 
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Resumo 

O trabalho visa compreender sociologicamente como jovens membros da Assembleia de Deus 

elaboram sua identidade, pensando como os valores associados ao pentecostalismo tradicional 

conflitam com o contexto da sociedade ‘pós-moderna’, onde temos identidades múltiplas e 

relações sociais fluídas como características marcantes. O trabalho foi feito na Baixada 

Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil. A hipótese inicial é que, como 

uma forma de religiosidade congregacional, o pertencimento a AD é relevante para a 

construção da noção da identidade entre os jovens, uma vez que a igreja atua como espaço de 

convivência, influenciando sua construção de valores. Parto da Sociologia da religião de 

Weber, especialmente sua tipologia de religiosidade congregacional, bem como o conceito de 

Habitus em Bourdieu. Como metodologia utilizo uma triangulação, composta por entrevistas 

em profundidade de base qualitativa, questionário fechado quantitativo e de forma 

complementar, observação de cultos e demais atividades juvenis. Argumenta-se que as duas 

características principais conformam a identidade do grupo estudado: a “separação do mundo” 

– reforçada pelo discurso pastoral e muito presente na vida religiosa dos jovens, conjuntamente 

com a afirmação dos chamados “usos e costumes” típicos da denominação. Desta forma, a 

identidade encontrada neste estudo pode ser considerada como uma espécie de “resistência” as 

identidades fluídas e pós-modernas consagradas na literatura. 
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Resumo 

Nas narrativas testemunhais da contemporaneidade identificamos diversos dispositivos de 

‘autovalidação do crer’, expressão que Herviéu-Lèger (1999) usa para determinar as práticas 

mais comuns entre os crentes contemporâneos. Essa autovalidação dialoga com a manifestação 

dos testemunhantes religiosos e seu potencial para inspirar modos de ação, visto que está 

fundada em três eixos: o testemunho pessoal, a troca de experiências individuais e a execução 

de ações de aprofundamento coletivo. Tendo como norte tal perspectiva, este artigo propõe 

uma analítica interpretativa da religiosidade contemporânea brasileira através de um mergulho 

no campo categorizado como ‘neopentecostal’.  Neste empreendimento investigativo, a ideia é 

de inserção e diálogo com os estudos sobre ‘Consumo’ e ‘Cultura da Inspiração’ (CASAQUI, 

2015; 2016), nos possibilitando ir além de um uso mais descritivo dos conceitos (relativamente 

frequente em trabalhos no campo de estudos do consumo), para identificar e sistematizar os 

princípios organizativos do que nominamos de ‘Religião do Consumo’ (2014), seus estatutos 

contemporâneos, bem como as relações que suscita com a ‘Cultura da Inspiração’.. Para tanto, 

os testemunhos religiosos conferiram a materialidade necessária para as análises, eles 

compuseram parte do arquivo e foram selecionados a partir da observação e do exame de um 

conjunto de narrativas religiosas ou relatos de vida convertidos em testemunhos.  
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Resumo 

Esta comunicação tem por base um estudo etnográfico sobre a Assembleia de Deus da 

Covilhã, enfatizando as estratégias de sobrevivência, mediante práticas de velhos e novos usos 

e costumes, correntes nesse campo religioso. São analisados ainda os processos de mudanças e 

as experiências de celebração dominicais, cultos de oração e estudos doutrinários.  

A cidade serrana da Covilhã (Portugal), um antigo polo tradicional da indústria de lanifício, 

passa por grandes transformações sociais e econômicas, provocadas pela crise do setor têxtil. 

Como estratégia econômica é hoje uma cidade prestadora de serviços do terceiro setor, com 

destaque para sua nova vocação de centro de educação, com a presença da Universidade da 

Beira Interior, que consegue atrair alunos nacionais e também dos países de expressão 

portuguesa (países africanos e do Brasil). É neste contexto social que atua a Assembleia de 

Deus. 

Observam-se no terreno os esforços desta igreja evangélica para continuar a se reproduzir e 

ampliar seus raios de ação, face aos desafios de uma cidade em acelerada dinâmica de 

mudanças. O desafio principal para esta igreja pentecostal, de moldes tradicionais, tem sido a 

convivência entre o antigo, representado pelas famílias portuguesas da origem da igreja - e 

ainda presentes na liderança - com as novas levas de imigrantes, sobretudo estudantes 

universitários do continente africano.  

 

Palavras-chaves: Covilhã, transformações socioeconômicas, Assembleia de Deus, estratégias 

de sobrevivência. 
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Resumo 

O neopentecostalismo brasileiro é objeto de estudo de vários campos do saber.  As igrejas 

neopentecostais têm atraído um grande número de adeptos e crescido em proporções nacionais. 

Essas igrejas têm algumas características comuns entre elas, a busca de visibilidade social, o 

uso intenso do marketing religioso, a exploração midiática e o caráter fortemente empresarial e 

clerical. Entretanto, o campo é também heterogêneo e muitas igrejas lançam produtos 

religiosos distintos atraindo, dessa forma, nichos específicos de público e criando um intenso 

ambiente de concorrência religiosa. Entre as especificações das neopentecostais é possível 

falar em um tipo de igreja que se vale da união dos aspectos religiosos e mágicos e podem 

muito bem ser caracterizadas como “igreja-mágicas”. Tal caracterização, já levantada por 

vários estudiosos das Ciências da Religião no Brasil, traz em si questões pertinentes para esse 

campo do saber.  Dentro desse aspecto, especificamente dentro da área das ciências sociais, 

objetivamos analisar o tipo de dominação religiosa exercida pelos líderes dessas igrejas-

mágicas. A categoria usada - dominação -  mostra que a análise proposta recai na classificação 

weberiana usada na sociologia da religião e, nesse sentido, o que propomos é verificar se ainda 

é possível falar em poder/dominação institucional nesse modelo de neopentecostalismo. Para 

isso buscamos apontar tanto os limites como os desdobramentos possíveis dos conceitos e 

método weberianos. 

 

Palavras chaves: neopentecostalismo, igreja-mágica, sacerdote, mago. 
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Resumo 

No decorrer deste estudo serão compilados dados historiográficos do povo Mura com o 

objetivo de apresentar as suas especificidades e sua relação interétnica, seja de índios com 

brancos, seja de relações intertribais no decorrer do projeto de colonização da Amazônia, bem 

como a forma como era construída a imagem desse povo por viajantes, naturalistas e 

missionários. Os Mura não pertencem ao passado, ao contrário, são seguimentos do presente e 

coadjuvantes de uma história de resistência pautada no desrespeito a sua diversidade cultural e 

sua singularidade. Ao contar a saga dos Mura nos debruçamos sobre a sua historiografia como 

referência para resgatar a sua historicidade pautada nos costumes bárbaros, na bravura, na 

antropofagia e no nomadismo que se confrontou com o projeto de colonização da Amazônia, à 

vontade dos colonizadores em ocupar a Terra, catequisar os gentios e escravizar os nativos. A 

tarefa de historicizar este fato torna-se mais árdua na medida em que percebemos os equívocos 

historiográficos que reproduziram o discurso e a visão dos portugueses, construções que 

tiveram por finalidade justificar uma dominação e acabaram por desconsiderar a ótica de 

outrem. Tais aspectos servem ao propósito de compreendermos os problemas imbricados na 

construção distorcida da imagem dos Mura no projeto de colonização da Amazônia. 
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Resumo 

O Ensino Religioso tem passado por grandes desafios no decorrer dos anos, discussões tem 

sido levantada sobre o proselitismo que tem ocorrido nas escolas públicas. No Brasil, desde a 

conquista espiritual, foi promovida a religião na qual as escolas tinham um papel primordial de 

catequizar os alunos. Ignorando assim, os sacros saberes locais, a cosmovisão dos distintos 

grupos e o universo plural religioso distribuído pelas muitas etnias da nação. 

A diversidade religiosa veio sofrendo no decorrer dos tempos, a contar as religiões indígenas, 

o catolicismo, as religiões de matriz africana, o protestantismo e tantas outras que tomavam 

invisibilidade devido ao cenário que contemplou a religião da Coroa para servir à Coroa. As 

escolas públicas têm passado por mudanças. Pois, durante as formações oferecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação, o discurso dos docentes levantou algumas questões 

preocupantes quanto ao ensino da disciplina de Ensino Religioso em sala de aula.  

Por isso, o trabalho em questão faz um breve panorama sobre a história do Ensino Religioso 

(ER) no Brasil utilizando os Parâmetros Curriculares de Ensino Religioso, buscando 

compreender de que forma didático-metodologia o ER exerce o papel em sala de aula? 

Abordando quais referenciais? Que epistemologias foram apresentadas? As abordagens 

promovem ou protegem a fé? Desta forma, tal reflexão tem como princípio apresentar dados 

da atual situação para fins de contribuir com estudos sobre o tema e ainda auxiliar à práxis 

docente. 

 

Palavras-Chave: Diversidade; Ensino Religioso; Educação; Professor 

 

 

 

 Epifania da Mitopoetica Sateré Mawé: Etnologia Indígena, Mitologia e 

Xamanismo. 

 

 

Sheila Nunes da Silva 

Universidad de Évora 

 syt@live.com.pt  

  

  

Resumo 

Os Sateré Mawé estão na Amazónia Brasileira, são falantes da língua indígena que leva o 

mesmo nome da etnia. Na língua nativa significa Lagarto de Fogo e Papagaio Falante 

respetivamente. O sacerdócio exercido é caracterizado pela sabedoria do universo metafísico, a 

capacidade de fazer a viagem extática, onde adquire o conhecimento encontrado nos espíritos.  

Sendo os xamãs portadores da arte da comunicação entre seres humanos e seres 

sobrehumanos. Assim, proponho apresentar uma etnologia do xamanismo amazónico, sua 

mitopoética e o exercício de pajelança de uma mulher da comunidade étnica Sateré Mawé, 

com o objetivo de aumentar os dados para o estudo de fenómenos xamânicos e de género. O 

mito ocupa lugar de primazia. Por meio da mitologia se obtém a mensagem sacra da 

comunidade étnica. A comunicação herdada do tempo mítico explica o momento extático no 

qual o pajé se transforma tomando forma corpórea de animal e dialoga com os seres orgânicos 

habitantes do mundo natural, negocia com os espíritos, entrar e sai do mundo metafísico. Para 

chagar aos dados foram utilizados critérios sociais. Apoiando-se no método da observação 

participante. De modo que, apresento a análise etnográfica dos dados obtidos e as 

considerações da pesquisa de campo, a saber o xamanismo feminino revelado por meio da 

Mitopoética Sateré.  

 

Palavras-chave: Mitopoética; Sateré Mawé; Género; Xamanismo  
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44-Simpósio Temático - O cristianismo frente à diversidade religiosa na pós-

modernidade. 

 

Coordenação: 
 Antônio Lopes Ribeiro (FATEO – GEPERCS), lopesribeiro@gmail.com 

Krzysztof Dworak  (PUC/SP- GEPERCS), kdworak@hotmail.com 

 

 

 

 A (In)Visibilidade Da (In)Tolerância Religiosa No Contexto Brasileiro: Interfaces 

Da Diversidade. 

 

 

Sandra Célia Coelho Gomes Da Silva 

PUC-GO 

sandraccgs@hotmail.com 

 

 

Resumo 

 Este estudo é um recorte sobre a prática da violência no campo religioso, que se processa 

diante da invisibilidade da intolerância na sociedade brasileira, sinalizando a necessidade de 

tomar este objeto de análise como elemento de exploração, não somente no que concerne à 

pesquisa etnográfica, antropológica, sociológica, mas como um conjunto plural que 

compreende as transformações econômicas e culturais no contexto atual. O cerne da 

abordagem se dá em caracterizar o grande dilema brasileiro da coexistência, por um lado 

pacífica, e por outro, tensionada no âmbito da pluralidade e diversidade religiosa, enfatizando 

que esses elementos formadores da cultura brasileira, em muitos casos, devido à concorrência 

acirrada de um mercado religioso, ocasionam a prática da violência.  O campo religioso 

brasileiro é marcado por uma pluralidade e diversidade religiosa, confirmado através do censo 

de 2010 (IBGE).  Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica; aplicamos como 

técnica a revisão de literatura, com o objetivo de analisar como se processa a invisibilidade da 

intolerância religiosa no contexto brasileiro frente às mudanças socioculturais em curso, em 

relação ao seu cotidiano; ao desafio que se coloca aos referidos sujeitos, no sentido de que 

embora em alguns momentos haja uma visibilidade da intolerância religiosa, expressa através 

dos meios midiáticos, contudo, em outros se percebe a ocultação desta questão, no campo 

religioso brasileiro, diante da sua diversidade e especificidade. 

 

Palavras-chave: Visibilidade, invisibilidade, tolerância, intolerância, diversidade religiosa . 

 

 

 

 A questão religiosa em A Utopia de Thomas More: um convite à tolerância para 

os tempos de intolerância religiosa. 

 

 

Krzysztof Dworak   

PUC/SP- GEPERCS 

kdworak@hotmail.com 

 

Resumo 

A comemoração dos 500 anos da publicação de A Utopia, considerada como um dos textos 

mais célebres da cultura europeia ocidental, convida a olhar a obra de Thomas More, mais de 

perto, em especial, a sua proposta religiosa. Diante de ondas de crescente intolerância 

mailto:sandraccgs@hotmail.com
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religiosa, presente em quase todo o mundo, e sistematicamente promovida por diversos grupos 

religiosos fundamentalistas, assim como também por certas instâncias governamentais, esta 

comunicação, atendendo aos objetivos deste Simpósio Temático, que versa sobre O 

Cristianismo frente à Diversidade Religiosa na Pós-modernidade, pretende corroborar com a 

promoção de diálogo inter-religioso. Deste modo, o estudo aqui proposto, a ser realizado a 

partir da releitura e de reflexão sobre As religiões na Ilha da Utopia, descrita por Thomas 

More, para o qual cada cidadão é portador de uma “inteira liberdade de consciência e de 

crença”, pretende contribuir, na medida do possível, com a superação de certas formas de 

exclusão e de fundamentalismos religiosos, a fim de promover a paz entre as religiões, em prol 

da consolidação de uma cultura humana inclusiva da outridade. Ele aspira a propor um projeto 

de um mundo utópico-real pensado a partir das possibilidades que as religiões contêm para a 

paz social e para a sustentabilidade do planeta em que vivemos.  

 

Palavras-chave: Utopia; Religião; Cristianismo; Tolerância.  

 

 

 

 Diversidade religiosa: A presença do cristianismo nas correntes espiritualistas 

brasileiras. 

 

 

Daniel Silva Lopes 

dancavis@gmail.com 

 

Resumo 

A corrente esotérica espiritualista no Brasil tem uma forte presença no cenário atual. Esse 

crescimento acontece de maneira orgânica em conformação com o cristianismo, cuja 

influência na cultura ocidental é inegável. Nas camadas mais altas da sociedade, sua expressão 

se dá pelo Espiritismo, as correntes filosóficas e ordens iniciáticas que tiveram um crescimento 

expressivo na primeira metade do século XX, e mais recentemente o movimento da Nova Era 

e a assimilação de práticas orientais. Associado a isto, vemos emergir diversas manifestações 

culturais outrora submissas às instituições religiosas vigentes, principalmente o catolicismo. 

Delas podemos destacar, a recuperação das culturas trazidas pelos  cultos de matriz africana e 

as diversas tradições dos cultos de nação indígena. Este estudo propôe um levantamento 

comparativo de alguns seguimentos religiosos ou doutrinários encontrados hoje no Brasil, tais 

como a Umbanda, o Santo Daime, e outras tradições esotéricas que tem como ponto comum a 

assimilação sobre forma sincrética de elementos do cristianismo.  

 

Palavaras-chave: cristianismo, esoterismo, cultos de nação, nova era. 

 

 

 

 Do exclusivismo ao inclusivismo: a virada de página da Igreja católica frente à 

diversidade e pluralidade religiosa. 

 

Antônio Lopes Ribeiro 

FATEO – GEPERCS 

lopesribeiroa@gmail.com 

 

 

Resumo 

Uma religião aberta em seu início, jamais impermeável às outras religiões, o cristianismo 

recrudesceu-se sobre si mesmo ao tornar-se religião oficial do Império Romano. Isto tem um 

motivo: a fim de unificar  politicamente o Império, o imperador romano proibiu qualquer 

expressão religiosa que não fosse cristã. Assim, o cristianismo tornou-se soberano na Cultura 
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Ocidental, onde foi gestado, posicionando-se como única e verdadeira religião. No 

cristianismo católico, esse monoculturalismo religioso é simbolizado pelo velho axioma: extra 

ecclesiam nulla salus. Sob o pretexto de ser depositária exclusiva da fé cristã, a Igreja católica 

historicamente se afirmou como única via possível de salvação frente às expressões cristãs 

cisionárias e também frente às religiões não cristãs, defendendo um retorno à barca de Pedro, 

no âmbito do cristianismo, ou propondo às outras religiões, a formação de uma única 

civilização cristã, num processo de aglutinação de todas elas, em torno de si. Este artigo trata 

sobre a virada de página dessa posição da Igreja católica, que se deu no Vaticano II, 

obrigando-a a se desvencilhar dessa camisa de força à qual estava submetida, saindo de um 

acentuado exclusivismo para uma experiência de inclusão religiosa, lançando-se positivamente 

ao encontro com a diversidade e pluralidade religiosa. 

 

Palavaras-chave: cristianismo, pluralismo religioso, exclusivismo, inclusivismo 
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46- Simpósio Temático - Pastoral da Memória – reveses na história e 

psicossomática. 

 

 

Coordenação:  
Neilson Xavier de Brito (FEST), pr_neilson@hotmail.com 

 

 

 

 

 Pastoral da Memória – cuidando da relação memória e psicossomática. 

 

 

Neilson Xavier de Brito 

Faculdades EST – São Leopoldo- RS – Brasil 

 

Resumo 

Histórias e memórias são dramatizadas no grande palco da vida. Nesse palco, as cenas se 

expressam a partir das comédias e tragédias da vida. Em diversos momentos, as histórias e 

memórias são jogadas nas “coxias” do tempo, onde passado, presente e futuro se entremeiam, 

ou, como afirmou Agostinho em suas Confissões: “o presente das coisas passadas, o presente 

das coisas presentes e presente das coisas futuras”. Tudo se torna presente, e para Le Goff, “a 

distinção entre passado e presente é um elemento essencial na concepção de tempo”. Nesse 

aspecto, ainda que a história seja, na linguagem de Nora, “uma representação do passado”, a 

“memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente”. Por isso, 

violências, rupturas, guerras, traumas políticos poderão ser somatizados a partir de “lugar de 

memória”, quase sempre um lugar de dor. Lavoie pressupõe que “o sofrimento físico nem 

sempre tem como causa única uma desordem fisiológia. Ele às vezes tem a sua origem em um 

sofrimento mais interior que é a sua causa secreta e desconhecida”. O objetivo dessa temática, 

a partir da aplicação da metodogia de pesquisa social e qualitativa em saúde é tratar dessas 

questões a partir da psicossomática, buscando através da pastoral da memória, cuidar daqueles 

que se tornaram vítimas dos reveses da vida, talvez, mutilados pela culpa, sem conseguir 

elaborar um caminho que possibilite uma libertação de suas memórias afetivas, machucadas 

pelo sofrimento da vida.  

 

Palavras- chave: História. Memória. Psicossomática. Pastoral.  
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48- Simpósio Temático - Literatura e Memória Cristã Primitiva em novas 

perspectivas. 

 

Coordenação:  
Antonio Carlos Soares dos Santos (UMESP), antonio.santos@metodista.br 

 

 

 

 Literatura e Memória Cristã Primitiva em novas perspectivas. 

                    

 

 

Antonio Carlos Soares dos Santos  

UMESP 

 

Resumo 

As escrituras sagradas, da mesma forma que as obras literárias do mundo antigo, são 

representações de experiências vivenciadas ao longo da história e presentes na memória 

individual e coletiva dos povos e culturas. A memória das comunidades cristãs primitivas do 

século um ao quarto E.C, estaria presente em muitas e variadas experiências que estão 

presentes, mesmo como fragmentos, na redação da literatura cristã. Ressaltamos que na 

historiografia cristã primitiva, é abundante e essencial a apresentação de escolas e 

personalidades, como os representes gnósticos, que desenvolveram uma perspectiva mais 

ampla do Cristianismo (século II e IV d.C.), escritos, relatos e testemunhos que promulgaram a 

memória, os costumes e a cosmovisão de experiências cristãs adquiridas ao longo da história e 

de diferentes regiões geográficas. Propomos, como finalidade deste ensaio, a abrangência da 

linguagem e dos textos sagrados como estágios da memória e de significados das comunidades 

cristãs primitivas. E, para isso, as pesquisas literárias tornam-se um material de fundamental 

importância para a análise dessas narrativas, em que o texto religioso poderá ser decodificado e 

abarcado com outros significados e sentidos a partir dos distintos aspectos individuais e 

coletivos dos grupos culturais e religiosos, congregados no repasse de memórias ligadas pela 

oralidade e escritos. O texto literário é reconduzido na afinidade que se estabelece entre o 

leitor/receptor/auditório e a narrativa. Portanto, é o processo gerador de textos que em seu 

cultivo de sentidos ressignificará as identidades e implantará as fronteiras que determinarão os 

grupos e a auto concepção sócio religiosa e cultural do cristianismo antigo.  

 

Palavras-chave: Cristianismo, Memória e Identidade. 
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51-Simpósio Temático - Religiões e religiosidades dos imigrantes: história, 

memórias, narrativas de experiência de alteridade confessional no mundo 

lusófono. 
 

 

Coordenação:  
Andrzej Pietrzak, akpietrzak@gmail.com Universidade Católica de Lublin João Paulo II;  

Emőke Horváth, University of Miskolc, Hungary hor11775@t-online.hu 

 

 

 

 Acolhida e Diversidade: o papel da Sociedade Beneficente Muçulmana de Juiz de 

Fora na acolhida de imigrantes refugiados. 

 

 

Maria Cecília dos Santos Ribeiro Simões   

Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF  

cecilia.simoes@ufjf.edu.br 

 

Resumo 

O presente trabalho procura analisar o papel da Sociedade Beneficente Muçulmana de Juiz de 

Fora (SBMJF) na acolhida de imigrantes de países árabes e africanos – em sua maioria na 

condição de refugiados – na cidade Juiz de Fora, Minas Gerais. Através da religião, como 

referência cultural, e da mobilização da própria comunidade para ajuda humanitária e 

financeira a estes imigrantes, a SBMJF tem se destacado como referência religiosa na acolhida 

destes imigrantes. 

Os estudos acadêmicos sobre o islã no Brasil têm passado por um esforço no sentido de pensar 

a alteridade em uma linha que supere a visão orientalista, analisando a inserção do islã no 

Campo Religioso Brasileiro para além de categorias totalizantes. O islã no Brasil tem se 

mostrado uma religião representativa, ainda que não em números, mas sobretudo por sua 

presença simbólica nos espaços religiosos brasileiros, caracterizados por uma crescente 

diversidade. Também na cidade de Juiz de Fora, a comunidade muçulmana é caracterizada por 

pertencer a uma minoria religiosa e, no entanto, esta comunidade, mostra-se muito 

representativa para o cenário religioso local. Através de relatos e entrevistas com os imigrantes 

acolhidos pela comunidade muçulmana – muçulmanos ou não – e com os próprios membros 

da comunidade, responsáveis por esta acolhida, é possível afirmar o papel desta comunidade 

religiosa enquanto protagonista e referência religiosa/cultural no complexo processo de 

mobilidade humana que afeta hoje a realidade global. 

 

Palavras-chave: imigração, comunidade muçulmana, refugiados, Juiz de Fora. 

 

 

 

 Alteridade e identidade judaica no contexto sociocultural brasileiro na obra de 

Hugo Schlesinger (1920-1996). 

  

 

Andrzej Pietrzak 

Universidade Católica de Lublin João Paulo II  

 

Resumo 
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A Segunda Guerra Mundial e suas consequências fizeram com que uma parte dos judeus 

poloneses optou por deixar a Europa. Decisão idêntica tomou Hugo Schlesinger, proveniente 

de Bielsko-Biała (Polônia), que depois da guerra se mudou para o Brasil. Ele merece a nossa 

atenção por várias razões. Sua história de vida retrata o destino dos judeus poloneses que 

evitaram o holocausto, fugindo do fascismo alemão via Hungria, Iugoslávia e Itália para a 

América do Sul. Após a guerra, numa nova realidade, Schlesinger desempenhou o papel 

positivo como fomentador da cultura, divulgador do conhecimento sobre o judaísmo e do 

diálogo judaico-cristão. Atuava como jornalista, cineasta, economista e animador 

sociocultural. Deixou um legado significativo de publicações (mais de 40 livros), filmes e 

instituições (co-fundador e presidente da Fraternidade Cristão-Judaica em São Paulo). A sua 

vida e obra, no contexto de emigração para o mundo lusófono, é o exemplo de afirmação 

positiva da sua identidade cultural e religiosa, como também o modelo de respeito para com o 

novo contexto sociocultural brasileiro, onde Schlesinger se destacou por atitude construtiva e 

otimista. 

 

Palavras-Chave: Hugo Schlesinger, Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 Bartolomeus Heynen: Ensaio para uma Biografia. 

 

 

Linaldo De Souza Guerra 

UNICAP  

linaldoguerra@gmail.com  

 

Resumo 

A trajetória religiosa do imigrante e tradutor, Bartolomeus Heynen. “Reconstruir a vida e a 

obra de um autor distante do tempo, e mesmo do espaço, e sobre o qual não há abundancia de 

fontes é tarefa árdua”. Bartolomeus Heynen nasceu na Paraíba, no Brasil. Levado para a 

Batávia serviu como revisor dos textos da tradução de João Ferreira de Almeida. Além de 

revisor e tradutor, Bartolomeus Heynen exerceu os ofícios de visitador de doentes e pastor de 

uma Igreja portuguesa e holandesa até 1686, ano em que faleceu. Em, 1624, vinte anos antes 

de Bartolomeus Heynen ser encontrado na Batávia, chega ao Brasil, mas precisamente na 

Bahia, uma expedição holandesa, sob o comando do almirante Pieterzoom Heyn e Jacob 

Willekens. A escolha da Bahia se deu por ser o centro do Brasil açucareiro, fazendo a cidade 

às vezes de capital da colônia como, além disso, a sua posse permitia controlar a costa desde os 

estabelecimentos de São Vicente (hoje São Paulo) até aos do Rio Grande do Norte. A 

expedição comanda por Pieterzoom Heyn e Jacob Willekens já não era como antes, uma 

simples incursão de pilhagem, mas uma considerável expedição contando com: 36 navios e 

3300 homens. Pieterzoom Heyn vem então à Paraíba e em sua vinda teve a oportunidade de 

conhecer uma paraibana que daria a luz ao seu filho mais ilustre, Bartolomeus Heynen. 

 

Palavras Chaves: Bartolomeus Heynen, História da tradução, Bíblia, Memórias. 

 

 

 

 

 Francisco de Mendonça Mar: Encanto, rutura, encontro e alteração no processo 

da fundação do Santuário do Bom Jesus da Lapa (Bahia, Brasil). 

 

 

Krzysztof Dworak 

GEPERCS 

kdworak@hotmail.com 
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Resumo 

Esta comunicação, atendendo aos objetivos deste Simpósio Temático, que versa sobre 

Religiões e religiosidades dos imigrantes: história, memórias, narrativas de experiência de 

alteridade confessional no mundo lusófono, tem como propósito apresentar, mesmo 

resumidamente, a pessoa de um migrante português, Francisco de Mendonça Mar, pintor e 

ourives de profissão, em sua relação com o mundo circundante. Este peregrino lusitano do 

além-mar, cujo percurso existencial, profissional e religioso foi marcado por um processo de 

encanto, rutura, encontro e alteração, tornou-se, há mais de três séculos, o iniciador e o 

fundador de um dos maiores e mais importantes santuários do Brasil, e mais especificamente, 

do Nordeste Brasileiro, isto é, do sertanejo e lítico Santuário do Bom Jesus da Lapa. Pretende-

se com esta comunicação, levando em conta as fontes históricas e os estudos realizados neste 

campo até agora,  não só narrar uma história de vida, que marcou profundamente a história, a 

religiosidade, a economia, e o desenvolvimento sociocultural de uma região, mas também 

aprofundar as razões mais profundas e místicas que o moveram a fazer uma peregrinação 

interior de fé e uma caminhada pelos caminhos do sertão baiano, que transformou a sua 

própria vida, e que ainda hoje, é capaz de transformar a vida de milhares de peregrinos que 

anualmente dirigem se a este tricentenário santuário sertanejo.   

 

Palavras-Chave: Encontro. Alteração. Francisco de Mendonça Mar; Santuário do Bom Jesus 

da Lapa.  

 

 

 

 La abadía de San Gerardo en São Paolo. 

 
 

 

Emőke Horváth 

Universidade de Miskolc 

hor11775@t-online.hu 

 

Resumo 

La Orden Benedictina húngara desde los años 1930 está presente en la vida eclesiástica de 

Brasil, porque fue invitada por el primado húngaro, Jusztinián Serédi, para participar en el 

cuidado espiritual de los miembros la colonia de los emigrantes húngaros. El monasterio de 

San Gerardo fue fundado por los benedictinos en 1929 y más tarde fue elevado al nivel de 

abadía. En nuestros días la abadía pertenece a la Congregación Benedictina de Pannonhalma 

(Hungría) el abad principal de Pannonhalma visita regularmente la abadía de San Gerrardo.   

Después de la nacionalización de las ordenes religiosas en Hungría (1948) los benedictinos 

emigraron a diferentes países y la mayoría se trasladó a Brasil, entre ellos el abad pricipal de 

Pannonhalma, Krizosztom Kelemen. En mi ponencia quisirea analizar las circunstancias de la 

emigración de Krizosztom Kelemen. Con la ayuda de los documentos del archivo de 

Pannonhalma y de otros archivos históricos húngaros, quisera „narrar” su historia, como pudo 

encontrar su propio comunidad espiritual en Brasil, el grado de su integración en esta 

comunidad y como pudo participar en el cuidado espiritul de los fieles emigrantes húngaros. 

 

Palabras Clave: beneditinos húngaros, abadía de S 

 

 

 

 Migração E Restrições À Liberdade Religiosa Num Mundo Global. Um Estudo De 

Caso. 
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Maria Helena Guerra Pratas 

ISEC                                                                                       

 hpratas@isec.universitas.pt 

 

 

Resumo 

As violações à liberdade religiosa têm a vindo a aumentar de um modo flagrante em todo o 

mundo (Pew Forum, 2014), embora a liberdade religiosa tenha sido reconhecida e consagrada 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O "Livro Branco sobre o Diálogo 

Intercultural" (2008) reconhece que as religiões são parte do rico património cultural do 

mundo e alerta para os riscos do não diálogo que pode criar um terreno favorável, 

inclusivamente, ao terrorismo: “A falta de abertura relativamente a terceiros foi, demasiadas 

vezes, causadora de catástrofes humanas” (Conselho da Europa, 2008: 20). 

Abundam as flagrantes violações da liberdade religiosa, muitas vezes atacada em nome de 

outros direitos e valores; a religião continua a ser usada por alguns como pretexto para a 

violência (Glendon, 2012). A investigação mostra que as minorias religiosas estão a proliferar 

em todo do mundo, devido a muitos fatores tais como, as movimentações por motivos de 

trabalho, a fuga de refugiados, o comércio, a educação, etc. Mostra também que a liberdade 

religiosa promove a paz reduzindo o conflito inter-religioso. Através de um estudo de caso 

realizado através de inquéritos, verificou-se que, como em muitas outras partes do mundo, os 

migrantes também em Portugal, recorrem a organizações religiosas em busca de apoio (Vilaça, 

2008). As comunidades religiosas desempenham um papel fundamental na integração dos 

novos imigrantes: ajudam a resolver problemas emocionais e outros, como o desemprego, a 

habitação, a aprendizagem da língua, a educação, a advocacia, os serviços sociais, bem como 

para estabelecer contactos com outras pessoas e instituições. Contribuem para a sua integração 

social (Pires, 2003). Não se trata de um processo de assimilação cultural, mas de intercâmbios 

recíprocos (Portes, 2000, Putnam, 2007). As comunidades religiosas atuam como agentes 

capazes de construir pontes com dimensões que estão para além do alcance de qualquer força 

política (Vilaça, 2008). 

 

Keywords: Migrantes; Violações da liberdade religiosa; organizações religiosas; integração 

dos imigrantes 
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Resumo 

Na formação académica em Serviço Social, muitos estudantes são provenientes de origens, de 

culturas e de religiões diversificadas. Muitos estudantes estão em Portugal há relativamente 

pouco tempo e trazem com eles, histórias, experiências, vivências e espiritualidades que os 

identificam e marcam a sua vida diária. 

O principal objetivo deste trabalho visa conhecer e refletir sobre a relevância da religião no 

quotidiano de alguns estudantes da licenciatura em Serviço Social.  

Procurámos conhecer as perceções de oito estudantes, com religiões diferentes, através de uma 

metodologia de análise de conteúdo, e interpretar o seu olhar e sentir perante a problemática 

estabelecida. Estes estudantes foram sujeitos a um guião de entrevista sobre a definição de 

religião; a importância de se acreditar em algo; a relevância da religião no seu quotidiano e a 

influência da religião na sua vida. 
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As conclusões permitem verificar que a religião é fundamental na vida dos estudantes, pois 

desempenha um papel essencial e importante na formação e no crescimento pessoal de cada 

indivíduo. A religião é portadora de ensinamentos, princípios e condutas que são essenciais no 

dia-a-dia dos estudantes. A religião influencia as atitudes, as relações, a formação e o 

desenvolvimento pessoal de cada ser. 

Palavras-chave: serviço social, religião, estudantes e vida quotidiana. 
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Resumo 

A comunicação pretende dar a conhecer os hábitos religiosos de cidadãos polacos radicados 

em Portugal, em particular na região do Grande Porto. Pretende-se também aferir, de forma 

generalista, quão semelhantes ou diferentes são os hábitos e perceber em que medida é que os 

hábitos da Terra Natal são mantidos. São abordados, tanto os hábitos frequentes, isto é, que se 

praticam em qualquer altura, como também aqueles que são praticados em períodos 

específicos associados aos diferentes tempos litúrgicos e às respetivas celebrações. 
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Resumo 

O presente trabalho realiza uma discussão acerca da Romaria do Padre Cícero em  Juazeiro do 

Norte no estado do Ceará, fazendo uma abordagem do comportamento humano durante os 

momentos de oração. Sendo uma atividade de bastante mobilização social a Romaria, como 

um fenômeno social e religioso agrega pessoas de vários lugares distintos da região e até do 

país e assegura aos participantes a oportunidade de manifestar todos os seus desejos, 

resumindo e recapitulando, afirmando e reafirmando sua fé. Apenas esse tipo de liturgia 

consegue levar multidões à capacidade de meditar e se aprofundar na fé como algo 

inacreditável. 

O trabalho aborda alguns conceitos relacionados à temática estudada, incluindo a romaria 

como um fenômeno social que abrange a cultura do povo como uma manifestação religiosa e 

auxiliando na percepção de que existe uma relação bastante intrínseca entre o fenômeno 

religioso e o desenvolvimento sócio econômico da cidade de Juazeiro do Norte no estado do 

Ceará. A pesquisa realizada através de fontes bibliográficas, conversas com algumas pessoas 

residentes na cidade de Juazeiro e entrevistas a romeiros vindos de outas localidades, 

oportuniza a percepção de um contexto hermenêutico psicológico bastante rico de elementos 

capazes de comprovar a real experiência da meditação durante a maioria dos atos de fé. Por 

último, abordamos uma relação entre as falas dos romeiros entrevistados e os conceitos 

discutidos, principalmente as abordagens de como as pessoas se sentem durante esse evento, 

que em muito tem contribuído para o enriquecimento do comercio local, como também para o 

desenvolvimento do turismo religioso na região do Cariri como um todo. 
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Resumo 

A festa da tucandeira é celebrada pelos Sateré Mawé como ritual de passagem do menino para 

a fase adulta. Chamada pela etnia de Waiperiá a celebração é a maior expressão de identidade 

do grupo. Sateré-Mawé na língua nativa significa Lagarto de Fogo e Papagaio Falante, 

respectivamente. A vida dos Sateré-Mawé transcorre notadamente num mundo animal, e todos 

basicamente ligados à terra. A lagarta e o papagaio estão ligados à terra e são animais pacíficos 

e não belicosos e carnívoros. Do mesmo modo a cobra e o tatu estão vinculados à terra, a 

excessão cabe ao gavião e um ou outro animal aéreo. A terra, como se sabe, é tudo para os 

mawé, é seu bem por excelência.  Ao longo da história o povo Mawé tem buscado manter sua 

identidade e sua própria existência, portanto, dentro do ritual de passagem há uma carga 

simbólica que revela o mito e a poesia do clã, revelado a sensibilidade expressa na tucandeira e 

no guerreiro Sateré- Mawé. Por isso, neste trabalho proponho uma análise à menudo dos níveis 

que o jovem Sateré Mawé atravessa ao se deparar com a tucandeira, onde se dá conta de sua 

real condição humana ante ao ser mítico imortal. Este trabalho é resultado investigações 

realizadas em distintas comunidades Sateré Mawé localizadas na região norte do Amazonas. 

De modo que, apresento a análise dos dados obtidos e minhas considerações dentro dos 

resultados encontrados na pesquisa de campo.  
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Resumo 

Com o advento da globalização, o gênero feminino conseguiu um avanço considerável no 

mercado de trabalho, adentrando em áreas antes ocupadas apenas pelo sexo masculino. 

Através das novas formas de gerenciamento, a sensibilidade e a relação interpessoal, fez com 

que a mulher, ganhasse espaço em postos de chefia. É válido relatar que não se trata de 

reivindicar a hegemonia do gênero feminino, mas de construir um novo relacionamento entre 

homens e mulheres, fundamentando valores de cada um. O enfoque desta pesquisa está na 

participação da mulher cristã no mercado de trabalho de Manaus, onde outrora era ocupado 

quase que em sua totalidade pelos homens, pelo fato do gênero feminino sofrer vários 

preconceitos na ocupação de uma cargo de chefia, bem como a questão religiosa. O lócus  da 

pesquisa se deu em três empresas privadas situadas no Pólo Industrial de Manaus. Nesse 

sentido, existe por parte da sociedade, o reconhecimento da capacidade feminina em atividades 

antes atribuídas apenas aos homens, e hoje, com as várias mudanças sócio-econômicas, a 

mulher tem conquistado um espaço cada vez maior na sociedade, em especial a evangélica, e 
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tem alcançado os mais diversos cargos e funções no mercado de Manaus, outrora ocupados 

pelos homens. Assim, a pesquisa torna-se relevante por possibilitar a compreensão de como se 

processa as transformações do perfil da mulher cristã que se tornou massa pungente no 

mercado e como esse processo transformou o mundo do trabalho para o gênero feminino.  
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RESUMO 

A violência de gênero, contra a mulher, categoria social mais frequentemente acometida, não é 

algo novo e nem dos tempos atuais, abrange a violência física, sexual, moral e psicológica e 

pode ocorrer tanto no espaço público quanto privado. Assim, a abordagem da violência de 

gênero é complexa e deve ser pensada no conjunto das relações sociais, sabendo-se que ainda 

existem muitos mitos que envolvem a problemática. O assunto é polêmico e silenciado, pois 

incomoda a muitos. Reflete inclusive na questão religiosa. A religião cristã, em especial as de 

denominações pentecostais, tem contribuído eficazmente na invisibilização e na manutenção 

do silenciamento das mulheres. A Bíblia escrita numa lógica patriarcal e binária é contundente 

sobre a conduta submissa que devem ter as mulheres, os padrões de ser mulher socialmente 

construído são reafirmados cotidianamente, pela igreja, através de seus ensinamentos de como 

ser uma boa mulher, boa mãe e esposa. O casamento é a instituição mais defendida nos meios 

religiosos, pois, tem a função de reproduzir seus princípios e regras morais porém, em grande 

parte, é neste espaço, que provavelmente, se instala e se realiza este fenômeno. Resta destacar, 

que a experiência da religiosidade para as mulheres está também ligada a um pensamento 

mágico, fazendo com que elas se “esvaziem”, lançando o “poder” ao outro, o homem. Por esse 

motivo a mulher busca na experiência religiosa o fervor e a intensidade para a ‘cura’ da qual é 

vítima. Ao invés de denunciar e fazer uso de seus direitos, na sua maioria, procura o refúgio 

para sua dor na Igreja e na religião, na tentativa de ‘converter’ seu ‘agressor’ e ‘salvar’  o seu 

‘sagrado’  lar . É sobre esses corpos dominados, sofridos, marcados fisicamente e ‘tatuados’ na 

alma de que trata este estudo. Seu objetivo é refletir como os mitos, os modelos impostos e 

auto impostos pela ordem de uma sociedade patriarcal e patrimonial de valores morais 

conservadores, domestica e impõe armadilhas e práticas impiedosas ao cotidiano das mulheres, 

mantendo-as dominadas e submissas, naturalizando a violência (contra a mulher) como algo 

banal e sem consequências. O estudo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

qualitativa e documental, orientando-se pelas pesquisas sobre a temática e pela análise da (in) 

eficácia de parâmetros legais/ normativos e de políticas públicas de combate à violência contra 

a mulher no Brasil. 
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Resumo 

A comemoração dos 500 anos da publicação de A Utopia, considerada como um dos textos 

mais célebres da cultura europeia ocidental, convida a olhar a obra de Thomas More, sob 

diversos aspectos, como, entre outros, este referente à educação, gênero e sexualidade. Diante 

de indiscutível importância de educação para o desenvolvimento completo das sociedades e 

dos indivíduos, que torna-se um verdadeiro desafio na época presente, assim como também 

diante das discussões acerca do gênero e da sexualidade, esta comunicação, atendendo aos 

objetivos deste Simpósio Temático, que versa sobre Religião, Gênero e Sexualidade: 

Narrativas e História, pretende não só apresentar a visão utopiana destas realidades, mas 

também apontar alguns caminhos possíveis, para além de utópicos, para a melhor compreensão 

destes assuntos no tempo presente. Deste modo, o estudo aqui proposto, a ser realizado a partir 

da releitura e de reflexão, em especial a partir do Livro Segundo de A Utopia ultrapassa mera 

discrição dos costumes e das curiosidades da Ilha de Utopia, mas pretende ser, como escreve o 

próprio autor, um contributo para podermos adaptar hoje “o que existe de perfeito nas suas 

instituições”. 
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Resumo 

 No ano de 1939, freiras da Imaculada Conceição de N. S. Lourdes advindas de Petrópolis –RJ 

desembarcaram na então Parahyba do Norte, com o apoio de Dom Moisés- Arcebispo da 

Paraíba e da elite local, para fundar o Colégio N. S. de Lourdes. A educação desta instituição 

era feminina de cunho religioso, destinada, predominantemente, as meninas ricas da região. 

Paulatinamente, o Colégio foi se estabelecendo na capital paraibana e se adequando a 

necessidade de seu tempo ao ponto de, após o ano de 1999, ampliar a oferta de ensino para o 

público masculino. Destacamos aqui, ao longo desses sessenta anos de educação voltada para o 

público feminino, as relações de gênero presentes que determinavam o lugar social das 

mulheres da elite na sociedade contando com todo o aparato legitimador da religião. Tal estudo 

está amparado na análise documental cujas fontes históricas são: Relato de Fundação (1943), 

Revista Flama (1953), depoimentos de ex-alunas em redes sociais que lá estudaram nos anos 

60, apontamentos da Irmã Rosana Varela sobre os sessenta anos da instituição (ex-diretora da 
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instituição), livros comemorativos (1990 e 2000), caderno de ‘Educação para o lar’ de ex-aluna 

(1976) e Agendas Escolares (anos 80 e 90). Estes documentos são observados à luz das 

estudiosas de gênero e de autores como Foucault (2014) e Certeau (1988), a fim de que se 

identifique o disciplinamento, as cenas do cotidiano e as relações de poder entre homens e 

mulheres sedimentadas pela educação religiosa. De antemão, como resultados, são 

perceptíveis, nas entrelinhas dos diálogos estabelecidos entre padres e freiras, à submissão 

feminina e a exaltação ao papel do sacerdote na instituição escolar. Concomitantemente, é 

notório ainda o tipo de educação voltado para o âmbito doméstico presente nas falas das Irmãs 

e das próprias ex-alunas que apontam para a ideia de que tal educação tinha a visão da mulher 

como sendo necessariamente voltada para o lar, enquanto o homem precisava exercer o papel 

de provedor. Contudo, destaca-se ainda como resultado desta análise documental, as 

adequações da instituição escolar ao longo dos anos que permitiram mudanças em sua 

estrutura física sem deixar de lado suas práticas patriarcais. Logo, a presente análise traz para 

as Ciências das Religiões a possibilidade de compreender como uma instituição escolar 

católica feminina traz em seu íntimo relações de gênero que sedimentam papéis sociais que 

marcam o ser homem e o ser mulher em um grupo social tradicional.  

 

Palavras-chave: educação feminina- gênero- catolicismo-elite. 

 

 

 

 O Cotidiano Da Mulher Na Romaria Do Bom Jesus Da Lapa:Uma Questão De 

Gênero. 

 

Sandra Célia Coelho Gomes Da Silva 

PUC-GO 

 

Resumo 

 Este estudo é um recorte de nossa tese de doutoramento que tem por objeto a mulher na 

Romaria do Bom Jesus da Lapa, enfatizando as relações de gênero, analisando o cotidiano da 

mulher e a divisão dos papéis sociais istigmatizados através do pratiarcalismo .O cenário da 

Pesquisa é a Romaria do Bom Jesus da Lapa, que se realiza há 325 anos, na cidade de Bom 

Jesus da Lapa, localizada na região Oeste da Bahia/Brasil. Os sujeitos da pesquisa são mulheres 

romeiras, pertencentes à faixa etária entre 50 e 70 anos de idade e participam, há mais de cinco 

anos consecutivos, da supracitada Romaria, oriundas de cinco Estados brasileiros (Bahia, 

Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Goiás) que registram um maior índice de 

participação nesse evento religioso. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

qualitativa, de campo e documental e na coleta de dados; aplicamos como técnica a observação 

participante e a entrevista semiestruturada. Objetivo geral deste estudo é analisar como se 

articulam as divisões de papéis das mulheres romeiras do Bom Jesus da Lapa, tendo em vista as 

mudanças socioculturais em curso na sociedade, as relações de gênero e a própria dinâmica do 

catolicismo. Defendemos que a Romaria do Bom Jesus da Lapa seja um espaço onde as 

mulheres romeiras se situam (posicionam) em relação às mudanças socioculturais em curso, em 

relação ao seu cotidiano doméstico; ao desafio que se coloca aos referidos sujeitos, no sentido 

de que elas em alguns momentos se aproximam ou se distanciam da identidade de gênero 

oriunda da sociedade patriarcal, onde a submissão da mulher ao homem é uma característica 

determinante, alternando-se entre a permanência e a transformação da identidade de gênero 

oriunda do patriarcalismo.  
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Resumo 

O feminismo islâmico, diferentemente do secular, desenvolveu-se no Oriente Médio e Norte 

da África na década de 1990 como uma reação ao discurso de cunho conservador desenvolvido 

por movimentos islamistas, e trouxe um novo discurso, que através de uma interpretação 

independente (ijtihad) do Alcorão passou a demandar a igualdade de gêneros de maneira fluída 

entre a esfera público-privada, demonstrando as relações de poder que se construíram no 

espaço religioso e na sociedade ao longo do tempo. Tendo em vista o fomento de discussões 

acerca das relações de poder que se legitimaram com um discurso religioso, a presente 

comunicação apresentará o discurso, as demandas, os avanços e limites do feminismo islâmico 

através da análise de experiências vivenciadas em países como o Egito e o Irã. Embora o 

discurso feminista islâmico tenha alcançado avanços teóricos - tais como o questionamento da 

noção existente até então de que a esfera privada (ou familiar) constitui um espaço separado, 

apresentando a existência de continuidade entre o espaço privado (ou familiar) e público 

(sociedade), e o desmonte da ideia de que o Islã necessariamente conduz a um modelo 

patriarcal de sociedade –, observa-se que o maior desafio apresentado ao atual discurso 

feminista advém da dificuldade de alcançar de forma prática a igualdade de gênero no âmbito 

familiar, ainda dominado por visões mais tradicionais acerca do papel a ser ocupado por 

homens e mulheres. 
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Resumo 

O presente estudo aponta importantes considerações para pensar como a religião como um 

produto da cultura judaico cristã, contribuiu para invisibilidade e o silenciamento das mulheres 

ao longo do processo histórico, transformando-as em mão de obra secundária e alimentando a   

discriminação de gênero ao lhe atribuir papeis sociais qualificadores e estereotipados de 

pecadoras, procriadoras, serviçais, além de mercadoria de troca no casamento e nos bens 

patrimoniais. A violência simbólica presente nas relações privadas reverbera também, para as 

relações de trabalho, as quais tem sido exercidas, mesmo na contemporaneidade, num padrão 

discriminatório e misógino, com as mulheres recebendo remuneração sempre inferior à dos 

homens, apesar da criação de leis e instrumentos jurídicos protetivos ao seu trabalho, porém 

ineficazes. Sabe-se que as práticas sociais reafirmam tais dicotomias biológicas entre os sexos, 

nem mesmo os avanços tecnológicos, o aumento do nível de   escolarização, a conquista de 

bons postos de trabalho, as modificações nas relações familiares e nos espaços de sociabilidade 
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tem sido suficientes para garantir a igualdade de gênero. Resta considerar que a pesquisa 

adotou como base metodológica a abordagem qualitativa, com a utilização de dados 

quantitativos e a análise de discursos visando conhecer opiniões, interesses, expectativas e 

situações vivenciadas pelas mulheres trabalhadoras, com o objetivo de analisar seus perfis 

(pessoal e profissiográfico) e suas percepções de crenças e religiosidade como suporte e força 

diante das adversidades que cotidianamente são submetidas. Concluiu-se, que as mulheres, 

apesar das conquistas sociais e avanços decorrentes da sociedade secularizada e da 

modernidade advinda dos tempos globalizados, atribuem, ainda, à religião, um poder 

significante, conformador, que interfere como constituinte nas identidades de gênero e, por 

conseguinte, nas relações de trabalho. 

 

Palavras-chave:  violência simbólica, discriminação de Gênero, religião cristã, mercado de 

trabalho. 
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Resumo 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina de Hermenêutica do 

programa de pós graduação em Teologia da Faculdade EST- Escola Superior de Teologia. O 

presente artigo foi elaborado a partir de uma investigação qualitativa que teve como objetivo 

contribuir com discussões teóricas sobre a construção da masculinidade do decorrer da história 

e a sua reconstrução a partir de José, esposo de Maria, descrito no evangelho de São Mateus 

capítulo 1 até a atualidade. Pretendeu-se nesta pesquisa verificar qual o atual modelo de 

masculinidade, através de pesquisa bibliográfica de autores que discorrem sobre a temática 

como: (Ezequiel de Souza, 2010; Flávio Josefo, 1974; Hermes Tonini, 2011; Leonardo Boff 

2000; Raymond Brown, 2004, 2005; Zygmunt Bauman 2014, entre outros), e por meio de uma 

pesquisa de campo. A pesquisa de campo ocorreu no período de Agosto a Outubro de 2016, na 

Cidade de Caetanos-Ba. Como fonte de dados foi utilizada entrevistas semiestruturadas, na 

qual foram respondidos por 08 homens com faixa etária de 20 a 60 anos, escolhidos de forma 

aleatória. Dos resultados encontrados, verificou-se que a masculinidade é construída pela 

sociedade e que a figura masculina patriarcal é conquistada e demonstrada através da 

sexualidade viril, da liderança e da violência, verificou-se ainda que há uma crise no modelo 

de masculinidade hegemônica patriarcal abrindo-se espaço para  novos modelos de 

masculinidades, produzindo assim, um novo modelo de homem. 

 

Palavras-chave: Masculinidade. Hegemonia. Construção. Reconstrução 
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53- Simpósio Temático - A configuração xamânica na Amazônia Brasileira: 

epifanias e presenteísmo de múltiplas práticas. 
 

 

Coordenação: 
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Artemis de Araújo Soares – Universidade Federal do Amazonas, 

artemissoares@yahoo.com.br. 

 

 

 

 A subjetividade literária e filosófica em Guimarães Rosa: O xamânico amazônico 

na literatura brasileira. 

 

 

 

Maria Sandrelle Gonçalves Cardoso                                                                                                  

Universidade Federal do Amazonas- UFAM 

sandrellegoncalves@hotmail.com 

Andréa Costa de Andrade 

UFAM 

andrea.andrade113@gmail.com 

 

Resumo 

O tema proposto concentra-se no conto Meu Tio o Iauaretê do escritor mineiro João 

Guimarães Rosa que por um viés não antropocêntrico, xamânico, amazônico e na perspectiva 

do olhar de uma “onça” e tupi-guarani aproxima a literatura e o pensamento filosófico 

contemporâneo que evidencia o animismo, atribuindo pensamento e voz aos animais. O 

objetivo é pensar sobre a subjetividade do conto que surge como um ideal ético e político das 

diferenças e considera a perspectiva do outro por meio de diferentes possibilidades de 

interpretação, onde história, ficção, animalidade, humanidade e escrita se entrelaçam 

ressoando vozes. A análise do Meu tio o Iauaretê enseja abordar aspectos da cultura indígena, 

que se assemelham a uma das mais conhecidas lendas amazônicas, a da sereia Iara e que 

recorre à voz e ao uso de termos tupi-guaranis. A discussão dos resultados foca-se na sereia 

Iara ou Uiara que vive no rio Amazonas, um símbolo de canto, encanto e beleza que atrai um 

jovem índio à morte. Por fim, conclui-se que a narração é conduzida por um personagem 

metamórfico, uma onça, o que faz pensar no limite entre o humano e o animal, que se expressa 

por linguagem verbalizada e por ruídos animal, o que provavelmente enseja contrapontos entre 

a língua e os costumes portugueses e os tupi- guaranis. O mito vence pela erotização e sedução 

e o drama literário e fabuloso se forma e se desfaz a cada trecho do enredo, onde mundos 

possíveis são inventados e experimentados.  

 

Palavras-chave: Subjetividade, xamanismo, literatura, Amazônia. 
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Resumo 

O presente estudo aborda a doença denominada intolerância religiosa. É sabido que esse 

infortúnio foi introduzido no período de invasão dos portugueses ao Brasil, que adentraram as 

terras que já tinham proprietários e foram se apropriando, desqualificando e desrespeitando a 

população cá existente. Este tema, a intolerância religiosa só começa a ser tratado como 

política de Estado a partir de 2007, conforme demonstra o Instituto de Pesquisa econômica 

aplicada - Ipea,. Nosso estudo objetiva expor alguns fatos que efetivam a prática da 

intolerância religiosa, especialmente na matriz africana e aos rituais indígenas. Esta percepção, 

que gerou inquietação, aconteceu em dois momentos, em uma visita à comunidade indígena 

BARÉ, situada no rio cuieiras, afluente do Rio Negro em Manaus/Amazonas, que na tentativa 

de resolver problemas com alcoolismo decidiram adotar a religião evangélica como solução 

para o problema e os ataques aos cultos afroreligiosos que chegaram ao país juntamente com a 

escravização dos negros, embora seja um ponto de resistência, ainda vivenciamos os horrores 

sofrido por esta população ,faremos uma breve memória dessas lutas. No intento de expor essa 

percepção buscamos fontes que pudessem embasar nosso discurso, dentre elas Diene (2005), 

Gualberto (2011), Fleury et al (2013), além de documentos midiáticos. Consideramos que estas 

práticas descaracterizam a cultura e a diversidade religiosa em suas nuances ritualísticas e de 

sustentabilidade. 

 

Palavras chaves: Intolerância, religião, diversidade, étnico. 
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Resumo 

A existência da mulher indígena na mitologia é um caso labirintado que nem sempre nos deixa 

tirar conclusão lógica. Esta peremptória afirmativa nos permite inferir que, em se tratando da 

mulher sateré-mawé, só é possível conhecermos o seu valor dentro da etnia se localizarmos a 

inscrita capaz de nos levar até o rastro onde se firma o ethos feminino. Tecer fina tessitura 

sobre o ethos da mulher sateré-mawé supõe recompor o conjunto de valores arquetípicos que 

vicejam no dorso do contemporâneo e que pulsam nas veias da tradição, como um escuro 

potencialmente capaz de ver a luz. 

A inscrita parece georeferenciar um rastro incrustado na nascente geradora do povo Sateré-

Mawé, conforme podemos perceber na narrativa do mito fundador. Trata-se da busca 

cognoscível da ontologia deste povo e da economia dos seus dispositivos. Para Agamben 

(2011) a oikonomia está associada à organização da casa, ela se distingue da política, do 

mesmo modo que a casa se distingue da cidade ou da pólis. Esta ideia é importante e remete ao 

cerne do trabalho que aqui se busca empreender, voltarei ulteriormente a ela, agora convém 

debulhar o mito delineando o seu contorno. 

Este estudo é parte integrante da minha Tese de Pós-Doutorado concluída em 2015 junto à 

Universitè Lumière Lyon 2, na França. Trata-se de uma discussão sobre o rastro e a aura 

feminina da etnia Sateré-Mawé e não, necessariamente, de uma discussão sobre o feminismo 

nos moldes das teorias ocidentais. 

 

Palavras-Chave: sateré-mawé, sakpo. 
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Resumo  

O universo do homem de várzea é mítico, misterioso povoado por seres imaginários nas suas 

variadas formas: cobra grande, boto encantado, mãe da mata, entre outras. As representações 

imaginárias do mundo amazônico se constituem no imaginário caboco pelo devaneio e 

contemplação do rio e da floresta. Desse devaneio emergem seres sobrenaturais que fazem 

parte do seu cotidiano. Esses seres fantásticos foram trazidos pelo colonizador através do 

catolicismo que chegou a região com os missionários e se fundiu a crenças da cultura indígena 

e negra. O homem de várzea é praticante do catolicismo popular, participa das festas de santos, 

da novena, do culto aos domingos. O curador é um bom católico, desenvolve suas crenças não 

católicas como benzimento, curas por uso de ervas, banhos, defumações, é a pajelança caboco 

que ajuda na cura do corpo e da alma. O encantamento é outro elemento que permeia a vida do 

homem de várzea, como a malinesa do boto e o benzimento do quebranto. A religião esta no 

cerne das vivencias das comunidades rurais formadas á margem do rio Amazonas. O presente 

trabalho busca compreender como o homem de várzea de Parintins-AM é influenciado pelas 

crenças ao sobrenatural vividas no contexto do rio e da floresta e através delas busca fortalecer 

suas práticas na religião católica, tendo como ponto de partida as relações e as experiências 

vividas com a natureza no cotidiano. 

 

Palavras-Chave: crenças religiosas, homem de várzea, catolicismo popular, crenças não 

católicas. 

 

 

 

 Práticas e Sentidos do Xamanismo na Amazônia. 
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Resumo 

O Xamanismo amazônico se expressa como uma herança das populações indígenas, que pode 

ser identificado na maneira de viver, experimentar e compreender os diversos fenômenos da 

existência humana. Os povos indígenas acreditavam no poder místico de cura do pajé 

(VAINFAS, 1995), os quais “eram homens considerados especiais, que tinham o poder de 

conversar com os mortos, os espíritos dos ancestrais”, “que faziam pregações a respeito da 

terra sem males em seus rituais religiosos” (TRINDADE, 2013, p. 58). Uggé identifica que a 

religiosidade dos povos Sateré Mawé “está constituída a partir de um sincretismo religioso que 

tem matrizes no animismo, primitivismo, espiritismo, afro-brasileiro e na fé cristã” (1994, p. 

11). A presente comunicação discute resultado de pesquisa exploratória sobre religião na 

Amazônia, se propondo a investigar quais as principais práticas que se sustentam no 

xamanismo e quais os sentidos de tais práticas no cotidiano da vida amazônica; O estudo 

realizou-se no município de Parintins, localizado no baixo Amazonas distante 369 km de 

Manaus capital do Estado do Amazonas, contou com aplicação de formulário com perguntas 
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fechadas e semiabertas a 10 informantes e observação durante 30 dias de algumas práticas 

religiosas. O estudo identificou como principais práticas presentes entre os informantes a 

benzição e rituais de afastamento de espíritos. Os sentidos de tais práticas não dizem respeito 

de somente a busca pela cura e bem-estar físico, mas por toda uma carência de sentidos e 

significados presentes no ser humano, pela necessidade de contato, com o qual, na visão do 

doente, tem mais poder, o transcendente. 

 

Palavras-chave: Xamanismo; Práticas; Sentidos; Amazônia. 
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Resumo 

A Amazônia brasileira é um compósito sociodiverso de culturas em cujo universo todos os 

turibulários dobram os joelhos. Seu acervo mitológico é incalculável de onde advém os 

significados imateriais desta região , considerada por Lévi-Strauss como uma planície de 

mitos. Este estudo de doutorado versa sobre o erotismo e a virilidade do boto, mito popular da 

Amazônia, a quem é atribuído certas paternidades neste espaço regionalizado. A narrativa dá 

conta de que em noite de lua cheia o boto realiza a sua ritualística nas comunidades 

tradicionais da Amazônia profunda, procurando moças incautas com quem possa namorar 

seguido de cópula sexual. O animal cetáceo que habita as águas conhecido como boto 

transforma-se num rapaz bonito e garboso, vestido de branco e com um chapéu na cabeça, à 

procura de fêmea ou moça nova para realizar suas pulsões, em cuja virilidade assenta-se sua 

condição “patriarcal". A nossa pesquisa assenta-se numa metodologia do trágico, a partir de 

uma conversação dialógica com autores do pensamento complexo, tendo por base a 

Comunidade Limão, Localizada no Município de Parintins no Amazonas, Brasil. Dentre os 

múltiplos resultados constatados verificou-se que as deserções de paternidade em comunidades 

tradicionais do Amazonas, são atribuídas ao boto que enfeitiça a moça e engravida, fazendo 

dela uma mãe solteira, À guisa de conclusão, pode-se dizer, que ao mito é conferida a 

paternidade, quando na verdade os filhos de mulheres solteiras são de homens casados, pais 

biológicos que abusam da própria filha, sacerdotes católicos dentre outros que não podem 

assumir o filho por questões morais. 

 

Palavras-chave: Boto, Mulheres, Amazônia, Brasil. 
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Resumo 

Discutir a ocupação dos espaços de domínio enquanto produto da interação entre diferentes 

segmentos sociais da Amazônia brasileira, a partir do recado que vem da mata pela voz dos 

xamãs, e neste caso, a partir de um depoimento-profecia de Davi Kopenawa, xamã dos 

Yanomami, que alerta para a necessidade de se garantir um equilíbrio entre o homem e a 

natureza. A discussão centra-se na questão do perspectivismo ameríndio e no debate acerca do 

humano e não-humano, a partir da cosmologia ocidental e da relação Natureza/Cultura. Para 

questionar o ponto de vista do homem não-índio ou homem “branco” e sobre a relação deste 

com a natureza e com o próprio planeta Terra como um todo, Kopenawa, reflete sobre a 

cultura e a história ancestral e recente dos Yanomami, a fim de explicar a origem mítica e a 

dinâmica invisível do mundo, diante da negação de valores e experiências de vida pela cultura 

ocidental, o que faz lembrar as ideias de Deleuze e Guattari, sobre a existência de uma 

“máquina abstrata” ou de um corpo sem órgãos e seus agenciamentos quando tratam da ideia 

de rizoma como método de se olhar o mundo para além dos modelos transplantados pela 

civilização ocidental para as terras do Novo Mundo. É um estudo bibliográfico de cunho 

qualitativo tendo como aporte teórico a tese de Bruce Albert A queda do céu e o trabalho de 

Viveiros de Castro O recado da mata. O resultado da discussão apresenta-se como um recado 

ao planeta Terra através das práticas xamânicas dos indígenas. 

 

Palavras-chave: Territorialidades, Xamanismo, Simbolismos, Amazônia 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a comunidade Tikuna Wotchimaucu em 

Manaus/Am e suas relações com o urbano apontando como ênfase o distanciamento de 

algumas práticas culturais semi-abandonadas pelos mesmos pelo fato de não mais estarem 

morando em uma aldeia em meio à floreta e sim na cidade. A metodologia do trabalho deu-se 

através da observação etnográfica e de entrevistas abertas notadamente entre os 125 moradores 

da referida comunidade dos quais 26 são crianças do sexo feminimo que não passaram pelo 

Ritual da Moça Nova, prática realizada por este que é o grupo indígena mais numeroso do 

Brasil, sobretudo entre as mulheres. Desta forma concluímos que ao migrar para a cidade esse 

grupo indígena vem se afastando cada vez mais de suas práticas culturais fazendo-as somente 

de forma teatral para o público não-indígena sem, no entanto, perder a essência a prática que 

os diferencia como indígenas em contexto urbano: a lingua Tikuna. 

 

Palavras-chave: Comunidade Tikuna, Ritual, Prática cultural, Worecü. 
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Coordenação:  

Cristina Duarte Ulisboa, cristinaduarte@sapo.pt 

 Hermano Carmo (ISCSP.ULisboa), hcarmo@iscsp.ulisboa.pt 
 

 

 
 

 Lugar e o Contributo da Inteligência Emocional e da Inteligência Espiritual na 
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Resumo  

Os sentimentos, as emoções, a vida espiritual, são parte constituinte do sujeito histórico e parte 

integrante do desenvolvimento humano. São também eles que manifestam se uma pessoa é 

“socialmente adequada” e permitem as relações e interações com outros. Seria impossível 

estabelecer qualquer tipo de relação de proximidade e ajuda sem a existência de sentimentos e 

emoções pois “qualquer mudança só é possível se conseguimos “cativar” emocionalmente as 

pessoas envolvidas” (cf. Sá, 2002). Seria impossível sem a existência de um sentido de ser.  

Uma ação puramente racional tornaria o ser humano semelhante a um autómato, conduzido 

por um programa de estimulo-reação sem que essa reação fosse imbuída de “coração”, ou seja, 

de sentir, ou que fosse imbuída de confiança.    

Neste quadro, Miguel Castelo-Branco (2014), médico, neurocientista, num artigo intitulado 

Neurociências e espiritualidade, refere que “a medicina baseada na evidência tem sugerido que 

a religiosidade e a espiritualidade influenciam de forma efetiva o desenlace em muitos 

domínios clínicos, incluindo a dependência de droga (…)  A experiência espiritual é benéfica 

para a saúde humana e o tipo de bem-estar psicológico que proporciona pode ser procurado 

ativamente” (cf. Castelo-Branco, 2014), da mesma forma que a experiência e o 

desenvolvimento de sentimentos e emoções positivas.  

Neste sentido, as características apontadas pela inteligência emocional e pela inteligência 

espiritual (Goleman, 1995; Damásio, 2002; Zohar e Marshall, 2004 ; Torralba,2010) podem 

colaborar para entendermos em que medida os critérios da ciência e o modus operandi da fé 

podem convergir da mesma forma que podem colaborar para a (re)construção de novos 

sujeitos históricos.   

 

Palavras Chave: Inteligência, Fé, Ciência 
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55- Simpósio Temático - Fenômeno Religioso E Práticas Curriculares. 
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Resumo 

Este estudo tem como tema a construção da sustentabilidade na educação do ensino 

fundamental através de ações práticas na sala de aula que oportunizem relacionar a teoria, a 

reflexão sobre o cuidado, a preservação dos recursos que estão em seu entorno, visando, 

através da reeducação dos alunos,  contribuir para  o desenvolvimento sustentável como 

conceito integrado e interativo, na erradicação da pobreza, na promoção da equidade, da 

inclusão social num modo de vida mais sustentável. A metodologia utilizada neste estudo será 

bibliográfica. 

 

Palavras-chaves: escola, educação ambiental, sustentabilidade, equidade. 
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Resumo 

Hoje, no séc. XXI, percebemos claramente que a religião tem um papel muito importante e 

significativo na vida social e política do planeta. É difícil termos uma compreensão adequada 

da política internacional sem que se esteja consciente do fator religião. Além de ser útil num 

mundo que se torna cada vez mais multicultural. Maturana (2009), diz que como seres 

biológico-culturais somos geradores dos “mundos” em que vivemos. Então, se podemos 

ensinar a odiar, podemos ensinar a amar. 

E o Ensino Religioso vem como esse caminho, um lugar de se ensinar, no conviver humano, a 

paz e a não discriminação. 

Então, para que isso aconteça de fato, nas aulas de Ensino Religioso foi realizado um resgate 

das religiões dos imigrantes que chegaram no Brasil na época do café. Dessa maneira, os 

alunos puderam fazer pesquisas e descobrir, inclusive, que sua história familiar (religiosa e 

cultural) está muito ligada com a história dessas pessoas que deixaram os seus países fugidos 

da guerra ou, em busca de um lugar melhor. 

Descobrindo suas próprias raízes ou os motivos que trouxeram essas pessoas a um lugar tão 

diferente e distante da sua terra natal, os alunos entram em contato com uma imensa 

diversidade de religiões e culturas, podendo, a partir daí, entende-las e respeitá-las. E assim, 

caminhando por essa "estrada", surge a possibilidade de que todos possam se tornar cidadãos 

para a paz e multiplicadores dessas ideias. 
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Resumo 

Este artigo tem como tema a Formação Docente de Ensino Religioso: Uma relação entre a 

teoria e a prática nos Anos finais da Educação Básica. A Educação Básica é a etapa do 

desenvolvimento escolar do/da estudante e sendo nela que toda a base de formação acontece 

independente da área do conhecimento a que referimos, não é possível deixar de atentar para a 

relevância de uma formação com qualidade para o Ensino Religioso entre estes e estas 

estudantes. O presente artigo aborda a relação entre a teoria e a prática que os professores e 

professoras desta etapa podem fazer para desenvolver sua prática cotidiana, no que se refere à 

falta de formação específica do docente do Ensino Religioso, sendo que em sua maioria, os 

que trabalham nesta área são docentes que não têm especialização. O objetivo deste estudo é 

analisar a relação entre teoria e prática sobre a formação dos professores e professoras ao 

mesmo tempo evidenciar as tendências e necessidade da práxis adequada ao trabalho que deve 

ser desenvolvido.  

 

Palavras-chaves: formação docente; tendências; teoria; prática. 

 

 

 

 O Currículo, a Prática e os Desafios dos Professores de Ensino Religioso em uma 

Escola Pública no Município de Caetanos – Bahia. 

 

 

Marcolino Sampaio dos Santos 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Faculdade Maurício de Nassau 

marcokerigma3@hotmail.com 

Coautor: Jaciara de Oliveira Sant´Anna Santos 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

jaciarasantanna@yahoo.com.br 

Orientador: Valério G. Schaper 

 

 

Resumo 

A proposta deste trabalho foi investigar o currículo,  a prática e os desafios dos professores de 

Ensino Religioso em uma escola pública na cidade de Caetanos Bahia. Para aprofundar nesta 

temática foi feita uma pesquisa social, qualitativa, realizada por meio de um questionário 

aplicado aos 04 professores que ministram aulas de Ensino Religioso na escola pesquisada.  

Além da pesquisa de campo ainda fez uso de diferentes estudos bibliográficos de autores 

como: Sérgio Junqueira 2015, Anísia Figueredo 1995, Afonso Soares 2010, entre outros 

autores que estudam a temática. Tomamos ainda como base documentos oficiais como: 

Constituiçãoo Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/96, o Parecer n°  097/99 de 06 de abril d e 1999 que trata da formação de professores 

para o Ensino Religioso no ensino fundamental e o Projeto Político Pedagógico da escola 

pesquisada. Dos resultados encontrados, verificou-se que os professores entrevistados 

enfrentam grandes desafios como: Falta de formação para atuarem na disciplina, falta de apoio 
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pedagógico, falta de um currículo definido e falta de interesse por parte dos alunos. Espera-se 

através desta pesquisa incentivar debates sobre a implementação do currículo, da formação 

inicial e continuada dos professores que atuam nesta disciplina. 

Palavras-chave: Ensino Religioso. Currículo. Prática. Desafios 

 

 

 

 O Ensino Religioso E A Educação Especial: O Estado Da Arte. 

 

 

Ana Cláudia Vespa Mainer Dias 

claudiamainer@msn.com 

Marcelo Eduardo da Costa Dias 

marcelo.dias@ucb.org.br  

 

Resumo  

A legislação brasileira garante que em observância ao direito de liberdade religiosa, da 

diversidade cultural e da pluralidade confessional, o ensino religioso é importante para a 

formação integral da pessoa e o assegura como um direito de todos. 

Por outro lado, há o movimento mundial pela educação inclusiva em defesa do direito de todos 

os estudantes terem a oportunidade de ter acesso à essa oportunidade. A legislação brasileira 

assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Na prática, 

educadores sabem que ainda existe uma longa caminhada até que esses ideais sejam 

alcançados. 

Usando a metodologia do estado da arte, o objetivo deste estudo é, após apresentar um breve 

histórico sobre o desenvolvimento das duas áreas educacionais no Brasil, mapear as incipientes 

pesquisas educacionais brasileiras que tratam da interseção entre educação especial e ensino 

religioso. O resultado demonstra a lacuna ainda existente nessa área apesar dos vários cursos 

de pós-graduação com essa ênfase. Sugere-se que a natureza marginal da discussão sobre os 

dois temas contribua para o panorama atual.  

 

Palavras chaves: ensino, religioso, educação, especial, inclusão. 
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56- Simpósio Temático - Cosmovisões a “Oriente”: ferramentas para uma 

transformação ético-epistemológica. 

 

Coordenação:  
António E. R. Faria, ULHT, namarupa53@gmail.com 

 

 

 

 O potencial de transformação pessoal e social do Yoga e do Sámkhya: por uma 

cultura pacífica e ecológica. 

 

Paula Morais Antunes 

Paulamorais.mail@gmail.com 

 

Resumo 

A divulgação da tradição sapiencial da Índia reconduz-nos a perspectivas de reflexão filosófica 

determinantes neste momento contemporâneo de crise profunda em todas as áreas da 

experiência humana, como a saúde, economia, ambiente/ ecologia, pedagogia, conflitos inter-

étnicos, religiosos e outros. 

A nossa crise é, sobretudo, ontológica. Precisamos de saber quem somos e o nosso papel no 

palco cósmico. Trata-se, principalmente, de uma crise de crescimento da humanidade, por 

definição sempre inacabada e em processo de auto-reconhecimento. 

Só nos transformando a nós mesmos, poderemos transformar o mundo. Esse é o sentido da 

resistência subtil, pacífica. É a revolução de Ahimsá: Não-violência, inofensividade, não 

destruir o que não sabemos criar ou compreender.  

Nesse sentido, a tradição sapencial do Yoga e do Sámkhya, veneráveis e antigos darshana (da 

raiz sânscrita dsr, ver - pontos de vista, perspectivas filosóficas), é decisiva na reformulação 

dos paradigmas filosófico, cultural, social e científicos da actualidade pois contribui 

fortemente para a transformação dos nossos padrões mentais e comportamentais, através de 

uma dialéctica teoria/práxis que desenvolve todos os aspectos positivos do nosso ser (físico, 

emocional, mental, espiritual) na sua relação consigo próprio, com a cultura e com a natureza.  

Nesta palestra, faremos um levantamento hermenêutico das principais linhas filosóficas do 

Sámkhya e do Yoga a partir das obras clássicas de Patañjali, o Yoga Sútra e de Íshvara Krshna, 

o Sámkhya Kárika para compreendermos que os seus fundamentos teóricos, os princípios 

éticos e os seus exercícios práticos/técnicos informam modelarmente o paradigma 

revolucionário em construção no terceiro milénio, contribuindo para a assunção plena de um 

diálogo multicultural, inter-religioso e fraterno, possibilitando o desenvolvimento exponencial 

da inteligência, da saúde integral (total), da tolerância, da riqueza da diversidade biológica e 

cultural, e da paz. 

 

Palavras chave: Yoga, Sámkhya, Ecologia, Paz 
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58- Simpósio Temático - Ciência Da Religião Aplicada. 

 

Coordenação:  
Jaqueline Zarbato UFMT jaqueline.zarbato@gmail.com;  

Diógenes Braga Ramos PUC/SP diogenes.bragaramos@gmail.com. 

 

 
 

 Fragmentos De Memória. 

 

  

 

Sonia Maia 

UNIRIO 

soniacmmaia@gmail.com 

 

Resumo 

A ideia principal deste trabalho é mostrar com base na memória a estreita relação encontrada 

entre uma vertente da mística judaica onde se privilegiam a catástrofe e o fragmento e a teoria 

de Sándor Ferenczi (1833-1933), psicanalista discípulo e amigo particular de Freud (1856-

1939). 

Esta relação foi pensada a partir de nossa pesquisa de doutoramento em Memória Social na 

UNIRIO, ainda em curso. O tema pode ser resumido numa positivação acerca da fragmentação 

psíquica, comumente tomada por ruim e em geral tratada clinicamente pela busca de coesão e 

unificação, processos quase sempre vistos como meta a ser alcançada num tratamento 

psicoterápico.  

Pensamos na verdade, que a totalidade dos processos de subjetivação acontece dentro da 

lógica fragmentária – acontece em algumas pessoas poder fragmentar-se mais ou menos em 

relação a outras, e isto para nós não as coloca em vantagem ou desvantagem quando 

comparadas. São somente diferentes e menos comuns e, se o trabalho clínico com aqueles mais 

fragmentados se mostrar menos ou mais satisfatório, entendemos que não deva recair sobre os 

sujeitos em tratamento a ‘culpa’ disto – pensamos incidir o foco no analista, na técnica. 

Colocamos aí nossa atenção.   

Por entender a existência de um ‘trabalho’ psíquico remetido ao fragmento, buscar 

instrumentos técnicos que possam melhor se adequar aos processos de tratamento psicanalítico 

nos parece adequada. 

 

Palavras Chave: Memória 

 

 

 

 

 Ensino Religioso: (i)migração e religião na sala de aula. Uma conversa possível! 

 

 

Nilma Paula Combas da Silva 

PUC-SP 

nilmapaula@gmail.com 
 

Resumo 

Hoje, no séc. XXI, percebemos claramente que a religião tem um papel muito importante e 

significativo na vida social e política do planeta. É difícil termos uma compreensão adequada 

mailto:jaqueline.zarbato@gmail.com
mailto:nilmapaula@gmail.com
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da política internacional sem que se esteja consciente do fator religião. Além de ser útil num 

mundo que se torna cada vez mais multicultural. Maturana (2009), diz que como seres 

biológico-culturais somos geradores dos “mundos” em que vivemos. Então, se podemos 

ensinar a odiar, podemos ensinar a amar. 

E o Ensino Religioso vem como esse caminho, um lugar de se ensinar, no conviver humano, a 

paz e a não discriminação. 

Então, para que isso aconteça de fato, nas aulas de Ensino Religioso foi realizado um resgate 

das religiões dos imigrantes que chegaram no Brasil na época do café. Dessa maneira, os 

alunos puderam fazer pesquisas e descobrir, inclusive, que sua história familiar (religiosa e 

cultural) está muito ligada com a história dessas pessoas que deixaram os seus países fugidos 

da guerra ou, em busca de um lugar melhor. 

Descobrindo suas próprias raízes ou os motivos que trouxeram essas pessoas a um lugar tão 

diferente e distante da sua terra natal, os alunos entram em contato com uma imensa 

diversidade de religiões e culturas, podendo, a partir daí, entende-las e respeitá-las. E assim, 

caminhando por essa "estrada", surge a possibilidade de que todos possam se tornar cidadãos 

para a paz e multiplicadores dessas ideias. 

 

Palavras-chave: ensino, imigração, religião, cultura. 
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59- Simpósio Temático - A linguagem simbólica das experiências místicas: a 

transformação do Eu. 

 

Coordenação:  
José Benedito de Almeida Júnior (FAJE),  

Manoel Messias de Oliveira PUC – GO 

 

 

 

 A Linguagem Simbólica Das Experiências Místicas De Santo Inácio De Loyola. 

 

 

José Benedito de Almeida Júnior 

Instituto de Filosofia – Universidade Federal de Uberlândia 

jbeneditoalmeida@gmail.com 

 

Resumo 

Os Exercícios Espirituais nasceram das experiências pessoais de Santo Inácio de Loyola. 

Dentre estas há algumas intelectuais, outras sentimentais e outras, ainda, místicas. O texto 

original foi produzido entre agosto e setembro de 1522, após a iluminação na margem do rio 

Cardoner e fevereiro de 1523, quando retoma sua peregrinação em direção à Jerusalém. 

Contudo, é fundamental observar ainda que a gênese dos exercícios começa em sua 

convalescença em Loyola e se estende ao longo de toda sua vida. Santo Inácio aplicava os 

Exercícios Espirituais com outras pessoas e anotava o que percebia em relação a essa prática. 

Dessa forma, desenvolveu uma notável pedagogia dos exercícios destacada nas Anotações e 

Adições que servem de orientação para quem dá como para quem recebe os exercícios. Tais 

anotações e adições são resultado de uma vasta experiência de aplicação dos Exercícios 

Espirituais ao longo de anos. Neste trabalho, nosso objetivo é analisar as aparições de Maria e 

de Jesus para Santo Inácio, observando a linguagem simbólica dessas experiências místicas no 

processo de transformação do eu pela qual Inácio passa no seu processo de conversão e 

dedicação à causa de Deus. 

 

Palavras-chave: Exercícios Espirituais. Mística. Símbolo. Inácio de Loyola 
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60- Simpósio Temático - História, memória e ritualismo dos “diabos” populares. 
 

Coordenação: José Filipe Pinto Marques Da Silva UP josefsilva@live.com.pt 

 

 
 

 Os intermediários de Shemhamphorash: psique, gnose e ritualismo no Lemegeton. 

 

 

José Filipe P. M. Silva 

Instituto de Filosofia do Porto/FLUP 

josefsilva@live.com.pt 

 

Resumo 

A presente comunicação tem por objectivo realizar uma análise filosófica sobre as 

ligações entre a psicanálise freudiana e junguiana e o ritualismo do Lemegeton – em 

particular da Ars Goetia – através de conceitos como «telepatia» (Freud), «mito» 

(Freud, Jung), «arquétipo» (Jung) e «inconsciente colectivo» (Jung). Tendo por base 

textos de Freud e Jung, demonstrar-se-á que a parapsicologia dos Espíritos da Goécia, 

os seus sistemas de evocação e símbolos encaixam perfeitamente dentro das 

abordagens psicanalíticas destes dois autores. De acordo com Jung (O Homem e Seus 

Símbolos), existem símbolos eternos, imagens e mitos que sobreviveram ao homem da 

antiguidade; à medida que os arqueólogos cavam profundamente no passado, não são 

os eventos do tempo histórico que aprendemos a estimar, mas as estátuas, desenhos, 

templos e linguagens que contam das antigas crenças. Também Freud apontou a 

possibilidade de existência de fenómenos telepáticos e de sonhos telepáticos 

(Psicanálise e Telepatia). A Goécia é uma dessas crenças, a qual se supõe ter 

principiado na era de Salomão, sendo que utiliza e evoca criaturas antigas, deuses e 

deusas, que foram convertidos em demónios pelo Cristianismo.   

 

Palavras-chave: Lemegeton; Goécia; Psicanálise; ritualismo. 
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61- Simpósio Temático - Religião, Espaço Público E Política Na 

Contemporaneidade. 
 

 

Coordenação: 
Emerson Sena da Silveira Universidade Federal de Juiz de Fora 

emerson.pesquisa@gmail.com;  

Manoel Ribeiro de Moraes Júnior Universidade do Estado do Pará manoelmoraes@uepa.br; 

Marcos Vinicius de Freitas Reis Universidade Federal do Amapá 

marcosvinicius5@hotmail.com. 

 

 

 

 A ‘guerra cultural’ dos padres conservadores, espaço público e intolerância. 

 

 

Emerson José Sena da Silveira  

Universidade Federal de Juiz de Fora 

emerson.pesquisa@gmail.com 

 

 

Resumo 

Com esta comunicação, pretende-se analisar discurso da ‘guerra cultural’ católica na esfera 

pública, identificando seu potencial de violência. Que tipo de discurso os sacerdotes 

conservadores realizam no espaço público? Serão analisados, especificamente, quatro 

discursos do Padre Paulo Ricardo, sacerdote ligado aos setores católicos mais conservadores 

que construiu uma grande estrutura de mídia. Esses discursos encontram-se espalhados pelas 

redes sociais como o Youtube e grandes comunidades religiosas como a Canção Nova, 

alcançando grande repercussão e embasando a intensa atividade lobista de sacerdotes católico 

juntos a parlamentares no Congresso Nacional brasileiro. Baseado em revisão bibliográfica 

parcial e análise semântica, identificou-se o uso da metáfora da ‘guerra cultural’, entre outras 

imagens fundamentalistas. O discurso da ‘guerra cultural representa a face pública de um 

grande segmento de católicos tradicionalistas incomodados com as profundas transformações 

sociais e religiosas, a emergência dos direitos de minorias as mudanças. Feita a pesquisa, 

concluiu-se que esses discursos expressam intolerâncias e reações contra a laicidade e 

temáticas relativas aos novos arranjos jurídicos que ampliam os direitos de mulheres e 

minorias sociais.  

 

Palavras-Chave: Guerra Cultural. Padres Conservadores. Espaço Público 

 

 

 

 A participação dos Carismáticos católicos na política amapaense. 

 

 

                   
Marcos Vinicius de Freitas Reis 

UFScar 

marcosvinicius5@yahoo.com.br 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar e entender a participação e envolvimento político do 

movimento da Renovação Carismática Católica (RCC), e como vem se organizando para os 
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processos eleitorais que ocorrem no Estado do Amapá. Pretende-se pesquisar como este 

movimento tem se organizado internamente para participação nas eleições e no 

acompanhamento de seus representantes e suas influências. A escolha dos políticos com essa 

filiação religiosa deu-se em razão do número significativo de simpatizantes e adeptos. A 

inserção dos católicos na arena política deve-se ao fato da expressividade das atividades dos 

carismáticos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Renovação Carismática Católica, Democracia,  Religião e Política e 

Representação Política. 

 

 
 

 Cerâmicas De Icoaraci 1 /PA: Influência e Crenças Indígenas. 

 

          
Rosiane Barbosa Ferreira 

Universidade Estadual do Pará 

rosa.bferreira@hotmail.com 

 

 

Resumo 

O presente artigo elegeu como problemática central identificar aspectos da religiosidade 

Indígena no artesanato produzido em Icoarací/Pará. Considerando, que essa expressão foi 

influenciada pelos Marajoaras. Objetivando, identificar a presença ou a ausência do sentido 

místico religioso indígena no artesanato, analisar o desenvolvimento e a produção artística da 

cerâmica indígena nas olarias, compreender a relação entre tradições indígenas, de modo 

especifica sua religiosidade e o artesanato. A metodologia caracteriza-se pela abordagem 

qualitativa com ênfase no trabalho de campo, com utilização de imagens fotográficas e 

entrevistas, seguindo de levantamento bibliográfico de autores como Pereira, (2003), Schaan, 

(1996) e Nascimento, (2006) que deram suporte a pesquisa e análise de dados. Conclui-se, que 

haja   desconstrução de paradigmas alusivos a presença/ausência da religiosidade indígena no 

artesanato de Icoaraci. Na fala de cada entrevistado quanto ao que seria para eles uma possível 

ausência, haja vista, que o mercado capitalista dita as regras, a cerâmica do passado deixa de 

ser considerada Marajoara, reconhecendo –se como Icoaraciense, com traços estéticos e 

históricos inspiradas pelos ameríndios em seus diversos modos de interpretar o Sagrado. Que 

possibilita novo caminho a pesquisa pela difusão tecnológica  da cerâmicas,  herdada da 

reprodução, bricoloagem de artefatos sócio- culturais da população primitiva. 

  

Palavras-Chave: Cultura, indígena, Cerâmica, Crença. 

 

 

 

 Conversos alcóolicos ao pentecostalismo e o espaço público. 

 

 

Maria Bernadete Pita  Guimarães  

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)  

E-mail: bernadetepita@uol.com.br 

 

Resumo 

O pentecostalismo, como força social, avança em todos os segmentos sociais, nos espaços 

públicos, e, em especial, nos segmentos e espaços das classes populares. São nestas classes, no 

entanto, que se verificam um dos mais graves problemas sociais: o alto consumo de bebida 

alcoólica associada a forte dependência. Muitas políticas do poder estatal falharam ao tratar 

esse problema que tem provocado impactos em muitos setores da sociedade, em especial, os 
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setores ligados à saúde pública e aos seus sistemas de sustentação. O Estado não tem 

conseguido responder a esses desafios e em seu vácuo, crescem as comunidades terapêuticas 

de fundo religioso, em especial, as ligadas aos evangélicos, que procuram atuar junto às classes 

populares para tratar as dependências químicas, e as alcoólicas em particular. Mas, argumenta-

se que para a compreensão do fenômeno do alcoolismo é necessário transcender a visão 

instrumental que as ciências da saúde em geral mantêm a respeito da questão. O tratamento 

convencional do alcoolismo em clínicas e outros tipos de intervenção, inclusive as 

comunidades terapêuticas, oferece pouca eficácia. Nesse sentido é que a religião, no caso a 

pentecostal, ao se debruçar sobre o fenômeno do alcoolismo, restitui, de certo modo, a razão 

simbólica, da mesma forma que as formas não-convencionais não-religiosas. O caráter 

metafórico da religião pentecostal, torna-se fundamental para uma outra abordagem do 

alcoolismo e de seus impactos no espaço público. Isto é, os ritos e mitos religiosos 

estabeleceriam uma nova ordenação cognitiva, corpórea e emocional do membro familiar de 

alcoólico e isso teria impactos em amplos setores sociais. A partir de estudos de caso, em uma 

cidade de médio porte brasileira, desenvolvidos com famílias pentecostais que possuem 

membros que se tornaram alcoólicos, busca-se entender o processo de conversão como um 

processo de reestruturação global do indivíduo e de suas relações interpessoais. Será a 

epistemologia ecossistêmica de Bateson que nos ajudará a pensar a mudança no sistema 

familiar do converso.  

 

Palavras Chave: Pentecostalismo 

 

 

 

 Diversidade Religiosa: Discriminação, Legitimação E Reconhecimento Em 

Distintos Espaços Geográficos Da Cidade Parintins (Amazonas). 

 

 

Clarice Bianchezzi 

 (UEA, BR) 

Diego Omar da Silveira  

(UEA, BR) 

Marcos Vinicius de Freitas Reis 

 (UNIFAP, BR) 

 

Resumo 

A dinâmica das religiões nas cidades e a forma como diferentes tradições lidam com a 

dimensão espacial têm se revelado fatores decisivos para a análise das transformações no 

campo religioso brasileiro. Estudos desse tipo, quando existem, estão focados nas metrópoles e 

grandes centros, o que dificulta, inclusive, perceber de maneira mais detalhada os ritmos e 

sentidos da mobilidade religiosa em diferentes contextos regionais e urbanos. A presente 

comunicação, fruto de uma pesquisa ainda em andamento, apresenta uma reflexão acerca da 

localização geográfica dos templos e locais de culto de igrejas, grupos e movimentos religiosos 

de Parintins, cidade localizada no médio-baixo Amazonas, na qual a diversidade religiosa tem 

crescido nos últimos anos. Os muitos deslocamentos e reconfigurações diagnosticados em 

nosso trabalho de mapeamento apontam facetas ainda inexploradas do preconceito e da 

discriminação religiosa, bem como processos de silenciamento, afastamento e invisibilidade, 

movidos especialmente contra as crenças não-cristãs, seus imaginários e suas marcas 

simbólicas que pontuam o espaço geográfico. São usados como fontes o catálogo e o 

georreferenciamento dos templos, grupos e movimentos religiosos e relatos orais de lideranças 

e fieis de diferentes denominações. 

 

Palavras-chave: diversidade religiosa; discriminação; espaços; poder simbólico. 
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 Entre a liberdade de fala e intolerância em sociedade plurais e democráticas: a 

questão da presença pública das crenças religiosas. 

 

 

Marcos Henrique de Oliveira Nicolini 

PPG-CR – UMESP  

marcos.nicolini@usp.br 

 

Resumo 

a) Adequação ao tema geral do Congresso e do tema do simpósio onde se insere;  

O presente trabalho procura trabalhar o trinômio: pluralidade e diversidade religiosa na 

sociedade brasileira, a presença no espaço público e político de religiosos e as tensões próprias 

do conceito de laicidade na sociedade. Portanto, pretendemos abordar duas questões empíricas 

(a pluralidade e diversidade, com a presença pública e política da religião) e uma questão 

teórica, que abrange a tolerância e a laicidade na sociedade. 

b) Explicitação da problemática e sua relação com os objetivos do estudo; 

Conforme podemos verificar os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a sociedade brasileira tem se tornado menos católica e menos cristã, e mais 

plural. Tal pluralidade permite a possibilidade de escolhas, mas estabelece tensões entre 

demandas, por vezes, conflitantes entre interesses diversos. A pluralidade religiosa foi 

acompanhada por tensões entre grupos, assim como a busca de uma maior visibilidade pública, 

quer pela via da publicidade, quer pela via da política. Grupos religiosos de caráter 

universalistas tendem a pretender impor sua visão de mundo à totalidade da sociedade, o que 

nos coloca diante de questões como tolerância e laicidade.  

c) Descrição concisa da metodologia;  

Nosso trabalho visa retomar alguns conceitos de tolerância e articula-los com os de laicidade, 

propondo um deslocamento da perspectiva do Estado laico, para uma da Sociedade laica, 

visando dar conta das questões de reconhecimento de demandas parciais numa sociedade, 

confrontadas com outras demandas. Abordar a possibilidade de uma sociedade laica a partir da 

articulação de princípios laicos e de uma ética cosmopolita. 

d) Apresentação dos Resultados. 

Temos como objetivo confrontar um Estado que longe de sua pretensa neutralidade há de 

impor normas legais e coações institucionais aos grupos cuja fala deva ser relegada ao âmbito 

do privado, com uma Sociedade que absorve o ideal democrático que se funda sobre a 

liberdade de consciência e expressão, com a igualdade diante da lei, que é resultante de 

diálogos e confrontação de demandas próprias da sociedade. 

 

Palavras Chave: Liberdade, Intolerância 

 

 

 

 O Islã na República de Angola: representações e tensões na busca pelo 

reconhecimento jurídico. 
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Resumo 

Com o fim da guerra civil angolana em 2002, os muçulmanos aumentaram em número no país, 

seja por conta da imigração, das conversões ou da natalidade. Assim, o Islã desponta no espaço 
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público de Angola e líderes requerem, junto ao Estado, a legalização necessária para que, 

como instituição religiosa, possa atuar nesse espaço. As exigências governamentais (Lei sobre 

Exercício da Liberdade de Consciência, de Culto e Religião, de 2004) dificultam o diálogo e, 

consequentemente, mantêm o não reconhecimento jurídico do islamismo. A tensão chegou ao 

ápice em 2013, quando o governo autorizou o fechamento (temporário) de mesquitas e a 

destruição de outras. A partir de pesquisa bibliográfica, de reportagens veiculadas na internet e 

de trabalho de campo, procura-se analisar o controle das instituições religiosas pelo Estado 

angolano e a atuação dos muçulmanos nessa conjuntura. Os resultados apontam que 

divergências entre líderes religiosos e as representações negativas do Islã, contribuem para o 

difícil equilíbrio muçulmano na esfera pública local. 

 

Palavras-chave: Islã. Angola. Espaço Público. Reconhecimento Jurídico. 
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Resumo 

A origem do Partido dos Trabalhadores, fazendo um retrospecto simplista do processo 

histórico, se deve à convergência de três vertentes sociais: o novo sindicalismo da região 

industrial paulista do ABC, as comunidades de base da Igreja Católica e intelectuais do campo 

acadêmico. A gestação do PT demonstrou-se exitosa na formação de um partido que em uma 

década já era competitivo eleitoralmente. A força maior desse partido foi novidade que impôs 

como exemplo de que eram viáveis novos paradigmas na prática política, tais como: prática 

vigorosa de democracia interna, convivência acirrada mas respeitosa de concepções 

ideológicas socialdemocratas e socialistas, efetiva política de base com ampliação nunca vista 

de sustentação em movimentos sociais no Brasil. 

Nada obstante, esse partido muito cedo fez emergir uma liderança carismática oriunda do 

sindicalismo do ABC para se tornar sua principal referência. Cabe perguntar: seria a tradição 

coronelista no inconsciente de suas bases que estaria a impor essa escolha? Ou seria uma 

tradição de busca de um salvador da pátria na mesma direção? 

Lula se associou à corrente de José Dirceu e logo se tornou o líder principal, não apenas dessa 

corrente, mas do PT. Começa o lulismo, só anos depois rotulado com este nome. 

O projeto de poder do PT teve uma trajetória gradual vitoriosa nas eleições proporcionais nos 

municípios. Quando chegou a oportunidade de disputar a investidura máxima da república 

brasileira, era o ano de 1989. O candidato não podia ser outro: foi Luis Inácio Lula da 

Silva. Foram quatro tentativas com derrotas e aprendizados. Na preparação para a eleição 

vitoriosa, a direção do PT foi em busca de aliança com a vertente mais importante do 

neopentecostalismo: a Igreja Universal do Reino de Deus. Este novo apoio teve pelo menos 

dois ingredientes estratégicos. Uma fração da burguesia, representada pelo industrial do ramo 

têxtil, José Alencar, e a inserção no segmento da grande mídia televisiva, através da Rede 

Record, pertencente à IURD. Estes ingredientes vieram complementar o fator mais decisivo da 

estratégia eleitoral, que era o próprio fundamento da vida do PT, a sua sólida base social, razão 

de ser não só da sua existência mas dos sucessos eleitorais. Por que essas bases religiosas eram 

insuficientes, voláteis e não permitiam a continuidade do PT-governo .? Por que o lulismo 

cultivou a nova parceria com o PMDB, que destruiu o projeto de poder do PT,?   

 

Palavras-chaves: Lulismo, questão religiosa, alianças, sobrevivência. 
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62- Simpósio Temático - Sociabilidades católicas e cultura política nas sociedades 

ibérica e latino-americana contemporâneas. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo é discutir sobre as estratégias emancipacionistas da Ordem de São 

Bento do Brasil e seu impacto nos debates políticos das décadas de 1860 e 1870. Suas medidas 

em prol dos escravos foram destacadas não apenas por seus contemporâneos, como também 

pela historiografia. Isso porque, diferente das outras associações religiosas, os beneditinos 

construíram estratégias emancipacionistas a partir de 1866 (libertação do “ventre”), 

culminando com a libertação total de seus escravos em 1871, antecipando-se em dezessete 

anos à Lei Áurea (1888). Todas as suas medidas tiveram uma grande repercussão entre 

diversos setores da sociedade. Muitos deputados citaram os “atos generosos” praticados pelos 

monges beneditinos, o mesmo correndo em diversos escritos emancipacionistas da época, 

utilizando-os como exemplos a serem seguidos. Contudo, por trás desta inusitada “militância” 

em prol dos escravos, suas medidas visavam principalmente evitar uma maior intervenção do 

Estado em seu patrimônio, além de desejarem transformar seus ex-cativos em trabalhadores 

livres dependentes da benevolência beneditina. Para adentrar nesta complexa engrenagem, nos 

apropriamos de conceitos construídos por E.P. Thompson, que nos ensina que a lei pode ser 

definida como “campo de conflitos”. Encontramos em seus escritos importantes contribuições 

para pensarmos as lutas e as negociações entre os diversos setores da sociedade da época, em 

um contexto de militância e engajamento emancipacionista.  

 

Palavras-chave: Ordem Beneditina; Questão Servil; emancipacionismo; escravidão.  
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Resumo 

Muitos pensadores e militantes católicos brasileiros após os abalos da Segunda Guerra 

Mundial procuraram estar atentos ao pensamento católico europeu e associar as suas 

estratégias de transformação social no campo escolar, político, econômico, sindical, teológico 

e outros espaços e campos de poder. Muitos foram até mesmo àquele continente e se 

enfronharam em experiências de trabalho, estudo, cooperação e vivências sociais. Foram 

pensadores, estudantes de teologia, políticos, sindicalistas, padres, professores e operários que 

ao desembarcarem em França, Bélgica, Itália e Alemanha consumiram, ressignificaram e 

possibilitaram a circulação de um pensamento e de uma prática social que serviu para 

constituir um novo paradigma de ação político-econômica no Brasil. O presente trabalho é 

orientado por um questionamento devedor de uma expressão que nasce dos anos 1940 com o 

catolicismo social e politicamente engajado: Uma economia pode ser “humana”? De fato, este 

questionamento evoca ainda hoje a permanente elaboração de um pensamento e conecta 

sujeitos diversos e plurais em vista de ações comuns e organizadas institucionalmente que 

permitam combater a “desumanidade” da economia naquilo que ela produz de perverso e 

desumano. Nos dias atuais, isto continua a ser uma exigência e uma urgência para aqueles que 

por princípio acreditam numa economia baseada nos referenciais do desenvolvimento humano 

e social, independente das posições partidárias ou religiosas. O objetivo deste trabalho, 

portanto, é contribuir para discussão da genealogia do catolicismo social brasileiro pelas 

experiências de militância e engajamento católico entre 1945 e 1964, a fim de identificar e 

historicizar a confluência e a aproximação de católicos engajados, comunistas e teólogos 

europeus no Brasil em determinados campos e espaços políticos e sociais. Longe de ver a 

militância católica e seu engajamento como coerentes e uniformes, principalmente no período 

em estudo (1945-1964), importa considerar os militantes e os agentes engajados como 

“produtos” e “produtores” de uma experiência social diversa e plural. Há vários motivos para 

se engajar assim como há diversos fatores que favorecem o encontro associativo e 

militante. Há, pois, um engajamento no plural que nos deve ajudar a perceber menos o declínio 

que a mutação. E a experiência católica brasileira nos revela a riqueza impressionante dessa 

mutação da militância. As contradições reais de vida (crescimento das periferias urbanas e do 

processo de favelização, por exemplo) empurravam, sem dúvida, para a elaboração de um 

novo discurso e de uma nova militância. E nos parece que o próprio discurso do catolicismo 

social entre os anos 1945 e 1964 e sua proposta de ação social possibilitaram uma consciência 

de superação de seu próprio discurso e prática. 

 

Palavras-chave: Catolicismo social; Militância; Economia humanista; Partido Democrata 

Cristão. 
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63- Simpósio Temático - História, Intimidade Religiosa E Fé: Entre A 

Instrumentalização Da “Palavra De Deus” E A Natureza Da Fé. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a intimidade religiosa, fundamentada 

nos salmos 120 a 134. Salmos que fazem parte dos cânticos de subida, eles estão dentro de um 

contexto de peregrinação aos lugares de oração como o templo de Jerusalém (CORREA, 

2014), salmos estes considerados oração de subida, são como degraus de escada em sentido 

grandioso, uma subida espiritual. São salmos que falam de um Deus, que ouve o clamor do seu 

povo por justiça, mas justiça divina. Estes povos peregrinos sentem a alegria do ir em 

peregrinação  a grande Jerusalém. O olhar para a cidade santa de Jerusalém destes peregrinos 

era como avistar o lugar sagrado de aconchego, oração e profundo agradecimento por bênçãos 

alcançadas. Na chegada dos peregrinos, com um retrospecto sobre a convocação da 

comunidade dos fiéis para peregrinação à cidade santa de Jerusalém. No passado, a 

peregrinação era muito mais difícil. As pessoas podiam enfrentar a fome, a sede, a peste e 

outras enfermidades, as intempéries, assaltantes e andar por trajetos difíceis, necessitando até 

cruzar rios. A peregrinação moveu então muitas obras, desde pontes a hospitais de peregrinos 

junto aos monastérios, favorecendo o desenvolvimento da medicina e da farmácia. Cidades e 

"povos" nasceram e se desenvolveram em torno dessa forma de louvor e de momento de 

intimidade com Deus. 

 

  Palavras-chave: Intimidade religiosa, salmos, peregrinações e peregrinos  

 

 

 

 O Evangelho De Mateus, A Nova Vida, E A Ruptura Com As Tradições Do 
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Resumo 
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A história do movimento de Jesus contada no Evangelho de Mateus; a ruptura com tradições 

judaicas tradicionais. O surgimento de grupos judaicos emergentes em busca do poder no 

período do primeiro século. A proposta de uma nova vida no Evangelho de Mateus, para os 

seguidores de Jesus, interpretada como a vontade de Deus expressa em Jesus, o Cristo. 

Narrativas do Evangelho de Mateus que refletem o momento da separação de gêmeos 

fraternos, judeus e cristãos. Jesus como a causa da separação desses dois seguimentos que 

anteriormente caminhavam juntos. A acusação de Mateus de serem os fariseus falsos 

intérpretes das Escrituras e da vontade de Deus.  Todos esses ingredientes tornam o Evangelho 

de Mateus um importante documento da fé cristã, refletindo um período histórico decisivo para 

esses dois seguimentos.  

Palavras-chave: História. Ruptura. Evangelho de Mateus. Judaísmo formativo. 
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64- Simpósio Temático - Oralidade Em Religiões Africanas E Sua Diáspora. 
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Resumo 

Após a Colonização, ritos ameríndios e africanos transformam-se, sob a hegemonia do 

catolicismo, em práticas religiosas ressignificadas. Cosmologias, ontologias e devires se 

(re)conhecem forçosamente na colonialidade do poder, formando uma configuração entre 

dominantes e dominados, autóctones e diaspóricos, brancos e não-brancos. Desses encontros e 

desencontros emergem práticas religiosas que levam às chamadas, hoje, religiões afro-

brasileiras, não mais meramente circunscritas ao território nacional, transnacionalizaram-se. 

Entram na discussão deste objeto conceitos como o de hibridismo, sincretismo, circularidade 

cultural, multiculturalismo, identidades e pós-colonialidade. Acolheremos trabalhos das 

ciências sociais que apresentem reflexões teóricas/empíricas e metodológicas sobre religiões 

afro-brasileiras em solo brasileiro ou transnacionalizadas, que abordem os processos 

constitutivos configuracionais ou simbólicos a respeito do candomblé de caboclo, umbanda, 

jurema, catimbó, culto de egunguns ou dos encantados, entre outras religiões afro-brasileiras.    

 

Palavras Chave: Religiões Afro-brasileiras 
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65- Simpósio Temático - Narrativas, literatura e religião. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de campo realizada como critério de 

conclusão do curso de Mestrado em Teologia do Programa de Pós-graduação da Faculdades 

EST. Com o objetivo de compreender as estratégias de coesão referencial  presentes nas cartas 

produzidas na escola como recursos textuais que reafirmam o estágio da fé sintético-

convencional, o presente trabalho debruça-se sobre os estudos e propostos por: Koch (2000), 

Fávero (2010) no que diz respeito à categorização das funções semânticas exercidas pelos 

elementos coesivos no texto;  para se refletir sobre a chamada geração Y recorreu-se à 

Lombardia (2008) e Engelmann (2009); Antunes (2005), Marcuschi (2005)  e Bakhatin (1997) 

referenciaram os pressupostos da teoria da enunciação da linguagem, Erikson (1971) e Fowler 

(1992) fundamentaram as investigações sobre os estágios da vida e da fé, respectivamente. 

Como fonte de dados, utilizou-se a produção textual do gênero carta pessoal, realizada com 46 

(quarenta e seis) adolescentes estudantes do Ensino Médio, do Colégio Estadual Polivalente de 

Camacan-BA, no ano de 2012. Dos resultados encontrados, verificou-se que as anáforas 

pronominais são os recursos de coesão referencial mais indicativos da  fé sintético-

convencional postulada por Fowler; verificou-se ainda que os/as informantes utilizam a fé 

como estratégia de coesão para vida, uma que valendo-se da confiança na existência do 

Transcendente são capazes de enfrentar os desafios da vida. 

 

Palavras-chave: Coesão. Anáfora. Carta.  Adolescente. Fé sintético-convencional.  

 

 

 

 Contra as muralhas religiosas, dentro do seminário católico: Notas sobre 

literatura homoafetiva e religião. 

 

 

 

Joel Cardoso 

Universidade Federal do Pará (UFPA)  

joelcardosos@uol.com.br 

Emerson José Sena da Silveira  

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

mailto:luana.golin@metodista.br
mailto:joelcardosos@uol.com.br


 171 

emerson.pesquisa@gmail.com 

 

 

Resumo 

Dentro da temática, fundamentalismos e violências religiosas, propomos um olhar sobre a 

literatura homoafetiva contemporânea. Observamos que a repressão ao desejos e afetos 

homoafetivos ocorre em todas as três grandes religiões monoteístas, a islâmica, a judia e a 

cristã, portadores de uma ética moral absoluta. Portanto, a literatura que trata desse assunto 

torna-se um espaço essencial de compreensão da religião repressora e das liberdades das 

minorias, alcançadas no contexto das lutas sociais travadas na democracia liberal 

representativa presente no Mundo Ocidental. Lembramos que a temática homoafetiva na 

literatura romanesca de língua portuguesa é incomum, tendo como obra referencial no Brasil, o 

romance O bom crioulo, de Adolfo Caminha que, ao seu modo, coloca contundentemente em 

cena, uma personagem homossexual. Porém, pretendemos analisar o romance Em Nome do 

Desejo, de João Silveira Trevisan - autor brasileiro pouco conhecido, diretor e roteirista de 

cinema, tradutor e jornalista -, cuja trama central se passa em um seminário da Igreja Católica 

(o amor entre dois seminaristas) e os conflitos interpretativos com a Bíblia. Utilizando de 

métodos de análise literária e do discurso, analisaremos, nas tramas do romance, a força da 

repressão eclesiástica e a imposição dos dogmas a partir de uma visão “dura” dos textos 

bíblicos. O resultado destaca a importância da literatura como dos modos e maneiras de as 

personagens enfrentarem as violências cometidas em nome da religião e, assim, viverem o 

sagrado desejo-amor que os conduz pelos vales da sombra da morte (Salmo 23), ou seja, as 

liturgias monótonas, os sermões agressivos, o cinismo moral, as censuras e pressões 

eclesiásticas. 
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Resumo 

Ao longo da história o povo Mawé tem buscado manter seu lugar de identificação e sua 

própria existência. Portanto, dentro do ritual de passagem há uma carga simbólica que revela o 

mito e a poesia do clã, revelando a sensibilidade expressa na tucandeira e no guerreiro Sateré 

Mawé por meio de um diálogo do mitopoético. E com a convenção da Unesco (2003) tem-se 

destacado o olhar científico para os estudos do intangível das expressões culturais e 

as tradições que um grupo preserva em respeito da sua ancestralidade, dando, desso modo, 

uma especial atenção ao Património Cultural Imaterial. Por isso, neste trabalho proponho uma 

análise dos níveis que o jovem Sateré Mawé atravessa ao se deparar com a tucandeira, onde se 

dá conta de sua real condição humana ante ao ser mítico imortal. Este trabalho é resultado de 

investigações realizadas em distintas comunidades Sateré Mawé localizadas na região norte do 

Amazonas. De modo que, apresento a análise dos dados obtidos e minhas considerações dentro 

dos resultados encontrados na pesquisa de campo, procurando mostrar o diálogo inter e 

transdisciplinar contando com a metodologia a partir dos critérios sociais. A fim de colaborar 

com os estudos do Património Cultural Imaterial, Étnicos, Indigenistas e Literários. 
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Resumo 

Em meio à crise de feições diversas, acrescida de novidades frequentes e de difícil assimilação, 

o medo instaura um estado de insegurança e perplexidade. As sociedades tornam-se campo 

fértil para o surgimento de conflitos variados. Líderes, religiosos ou não, utilizam-se da 

fragilidade de indivíduos assustados, inseguros e desestruturados para impor verdades 

pessoais, assegurando-os de que essas são certezas absolutas, instaurando processos de 

dominação. Em um mundo no qual a autoridade desmorona o fundamentalista sente-se 

abrigado por princípios que escapam à dúvida, à problematização e à dissolução modernas. Ele 

experimenta a sociedade que o cerca em decadência moral, sem leis e sem normas. O 

fundamentalismo se torna convidativo e atraente a um número cada vez maior de adeptos por 

oferecer segurança em meio a verdades que se desvanecem. É um porto seguro em meio a 

pluralidades num tempo mediado pela relativização e dissolução de certezas antigas. Nos (des) 

caminhos apresentados pelas sociedades em crise, o diálogo pode ser a resposta capaz de evitar 

a disseminação de atitudes radicais de opressão, desrespeito e cerceamento das diferenças. 

Portanto, o grande desafio que se impõe na contemporaneidade é a subversão de possíveis 

extremismos em detrimento da tolerância, do diálogo e do mútuo aprendizado. 
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Resumo 

Estamos presenciando transformações econômicas, socioculturais e de perspectivas de visão de 

mundo.  Percebe-se realidades sociais cada vez mais complexas e dinâmicas não apenas no 
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Brasil, mas no mundo, que abrem um leque de questões em relação ao lugar e a atuação da 

teologia da libertação no Brasil. Para uma avaliação que não é tarefa simples, é preciso 

verificar três pontos: a metodologia – que propõe-se a integrar na discussão perspectivas 

plurais e inclusivas na análise; a subjetividade humana na condição pós-moderna precisa ser 

considerada, de forma a gerar formas autênticas de exercício da espiritualidade; por fim, a 

percepção do pluralismo religioso e a valorização de práticas ecumênicas que fortaleçam a 

democracia e a defesa dos direitos humanos. O presente artigo deseja abordar estas questões 

em perspectiva panorâmica e contribuir para formulações teológicas atualizadas e que 

respondam aos desafios da atualidade. Nessa relação e perspectiva, ao lembrar o filósofo 

Michel Serres “nossa relação com o mundo mudou. Antes, ela era local-local; agora é local-

global”, é que propomos a presente discussão: do lugar à reflexão militante da Teologia da 

Libertação no Brasil.  

Palavras-chave: 1. Teologia da Libertação; 2. O lugar; 3. Metodologia; 4. pós-modernidade; 5. 

Pluralismo religioso.  
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Resumo 

No ambiente escolar religião e ciência convivem simultaneamente, uma vez que ambas 

transpassam a existência humana. Este artigo pretende refletir sobre a árdua tarefa de 

compreender valores, diferentes visões de mundo neste espaço de aprendizagem. O mesmo 

propõe discutir e problematizar como lidamos dia-a-dia com a convivência das diferentes 

doutrinas, crenças e fé; e dos desafios travados quando necessitamos, enquanto educadores a 

exercitar a tolerância na dimensão educativa. As festas escolares, incluídas no calendário 

pedagógico são historicamente instituídas sobre elementos religiosos, são momentos especiais 

de convivência coletiva, atitudes reivindicatórias e busca por reconhecimento, contudo, o que 

tem acontecido nestes momentos é uma verdadeira eugenia, em que costumes, valores e 

crenças afrodescendentes vem sendo negados, não permitidos, por parte de alguns seguimentos 

religiosos. Recorre-se a Claude Dubar , que pesquisa a noção de identidade frente às grandes 

transformações das nossas sociedades. Ian G. Bourbour, que tem se esforçado para aproximar, 

propondo um diálogo sadio, entre Ciência e a Religião e de Maria Eunice de S. Maciel que 

trata do projeto de eugenização no Brasil. Utiliza-se relato de narrativas ocorridas em Escolas 

Públicas da Região Metropolitana de Salvador. São questões desafiadoras, como a de uma 

nova configuração das festas escolares, e que nos leva a refletir nos objetivos e integração 

desta pluralidade religiosa, sendo representada e respeitada enquanto identidade em solo 

sagrado, que é a escola. 
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Resumo 

A relação entre juventude, cultura e religião na contemporaneidade é um ato difícil, envolto 

num universo dinâmico e acelerado, que acaba dificultando que as instituições acompanhem as 

mudanças; mescla tendências e homogeneização, que gravitam nas dimensões do mercado, da 

tecnologia e da mídia. É uma relação construída, muitas vezes, no laço da (in)culturalidade, 

onde se objetiva manter as raízes da cultura por meio das tradições e memórias. A influência 

midiática na vida do jovem colabora para a alteração e criação de novas condições da 

vivência/experimentação religiosa e de sua relação consigo, com o outro e com o mundo, o que 

faz com que a relação dos jovens contemporâneos com o sagrado e com a religiosidade, 

apareça de forma diferente daquilo que defendem as religiões institucionalizadas, levando-as a 

reconhecerem significativas mudanças no perfil identitários dos jovens modernos. O presente 

trabalho é de natureza bibliográfica e busca identificar características que colaboram para a 

(re) construção da formação da identidade religiosa dos jovens, nesse universo plural, 

permeado por uma cultura globalizada e que sofre de forma (in)direta influências do mercado, 

da tecnologia e da mídia. As redes sociais são importantes formas de associações que se 

multiplicam dentro desse contexto dinâmico amplamente favorecido pela massificação das 

tecnologias de mídia e que disponibilizam múltiplas informações, afastando-se às vezes das 

formas tradicionais de vivenciar a religiosidade. Em meio à forte influência midiática na 

construção da subjetividade dos jovens em relação a suas escolhas e tradições, a cultura e a 

religião tendem a ocupar lugares cada vez menores na vida desses indivíduos, que primam pela 

construção de sentidos que possam dar significados a essas identidades midiáticas que são 

sempre cada vez mais imediatistas, passageiras, materialistas e vagantes. O aparato teórico 

para a construção do presente trabalho perpassa os estudos de Berger e Luckmann (1985), 

Bauman (2001), Charaudeau (2009), Coracini (2003), Hall (2003), Lakatos (1990) e Novaes 

(2006). 

 

Palavras-chave: Juventude. Identidade. Mídia. Pluralismo religioso. 
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Resumo 

Amadurecimento quanto à tolerância frente a diversidade religiosa tem sido um desafio atual e 

urgente. Não raros são os casos de intolerância em diversos níveis experimentados no contexto 

brasileiro, bem como em outros. Visivelmente religiões de perspectiva mais sintética possuem 

mailto:Filomena.tx@gmail.com
mailto:maura@fimes.edu.br
mailto:psi@gmail.com
mailto:wilhelmsell@gmail.com


 175 

menos, mesmo que não isentas de, dificuldades do que aquelas de posições mais exclusivistas. 

As igrejas cristãs e, por seu turno suas teologias, de cunho mais fundamentalistas, facilmente 

colocam seu sistema de valores e verdade de tal maneira que fecundam a intolerância, 

preconceito e violência religiosa. Diante disso, o objetivo desta comunicação é apresentar 

elementos de contribuição da teologia de Dietrich Bonhoeffer para a temática em a partir de 

sua cristologia e crítica à religião. Intenta-se destacar a relação contínua do Cristo que coloca o 

cristão, em sua sociabilidade enquanto igreja, no serviço ao mundo, no “estar-ai-para-o-outro”, 

sendo igreja para os de “fora”, como um dos caminhos de “dentro" para lidar com o 

preconceito e intolerância, frutificando respeito e atitude de tolerância pelo amor para com o 

outro.   
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Resumo  

Pensar em um negócio cujo foco é orientado para geração de produtividade, lucro e aumento 

do capital econômico financeiro é um paradigma que faz parte do discurso neoliberal 

capitalista. Esse valor está longe de ser superado, mas há negócios que são avaliados como 

responsáveis e sustentáveis, que atendem indicadores éticos, sociais e ambientais e os 

resultados obtidos são compartilhados com os públicos afetados (ETHOS, 2016). São quatro as 

dimensões avaliadas em nível organizacional: (1) visão e estratégia; (2) governança e gestão; 

(3) social; e (4) ambiental. A partir desses indicadores, uma empresa brasileira do setor elétrico 

energético, responsável pela geração, transmissão e comercialização de energia, vem inserindo 

boas práticas de gestão de pessoas. Além de atender a legislação brasileira que combate a 

discriminação, propõe continuamente ações que promovem a equidade de oportunidades no 

ambiente interno e na relação com clientes, fornecedores e a comunidade do entorno. Na 

dimensão social, a empresa é responsável por garantir o respeito aos Direitos Humanos e tem 

investido em políticas que previnam a violação a esses direitos. Entre as ações afirmativas, 

garante iguais oportunidades aos trabalhadores independentemente de sexo, raça, idade, 

origem, orientação sexual/ identidade de gênero, religião, condição física, condições de saúde. 

Essa premissa é garantida em todos os normativos da empresa, assim como em seu 

Compliance. Acerca de ações específicas à valorização das crenças religiosas, a empresa 

realizou uma pesquisa censitária com enfoque sociocultural. Dentre as questões levantadas, 

mapeou-se as principais crenças e práticas religiosas dos empregados. Os dados obtidos 

retratam a realidade brasileira: a maior parte é católica, seguida de Espíritas e Protestantes ou 

Evangélicos, além de uma minoria formada por descendentes indígenas, afrodescendentes, 

mulçumanos e judeus. Assim como o Brasil se declara um país laico, a imparcialidade 

religiosa ainda está em uma fase transitória. Fruto histórico da hegemonia das práticas cristãs, 

predominantemente católica, a exemplo das festividades e alguns santos e santas como São 

João, Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil). Com os dados coletados, a empresa 

disponibilizou um espaço ecumênico, aberto todos os dias da semana e oferece ritos e práticas 

das diversas religiões. Outro ação afirmativa é o respeito e liberação dos empregados nas datas 

significativas de suas religiões. A mais significativa das ações, por certo, é incluir nas políticas 

de gestão de pessoas um recorte religioso. Assim é possível manter indicadores que analisem 

as oportunidades de crescimento de carreira, de remuneração, de desenvolvimento 
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educacional, de repercussões na saúde e na segurança, dentre outros, com recorte de crenças 

religiosas. 

  

Palavras-chave: diversidade religiosa, governança corporativa, sustentabilidade.  
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Resumo 

Ao longo do século XIX, investigações sobre a natureza de fenômenos psíquicos/espirituais 

como transes e supostas aquisições de informações indisponíveis aos canais sensoriais normais 

geraram grande debate, mobilizando médicos, cientistas e intelectuais. O professor francês 

Allan Kardec (1804-1869) foi um dos primeiros pesquisadores a propor uma investigação 

científica dos fenômenos mediúnicos, tornando-se um influente intelectual na Europa durante a 

segunda metade daquele século e no Brasil a partir do século XX.  

Kardec levantou e testou diversas hipóteses para explicar os fenômenos mediúnicos: fraude, 

alucinação, forças físicas, sonambulismo, inconsciente, clarividência, transferência de 

pensamentos (telepatia) e espíritos desencarnados. Concluiu que todas estas hipóteses eram 

necessárias para explicar a totalidade das experiências chamadas de mediúnicas. Todavia, por 

concentrar sua atenção naquelas experiências que ele considerava envolver a comunicação de 

personalidades desencarnadas (espíritos), buscou desenvolver um método para obter 

informações úteis e confiáveis sobre a dimensão espiritual do universo.  

Allan Kardec foi um dos pioneiros desses estudos ao propor a naturalização da dimensão 

espiritual e sua subsequente investigação empírica e racional. Uma melhor compreensão de 

seus métodos pode expandir nosso conhecimento sobre as relações entre ciência e 

espiritualidade no século XIX, bem como oferecer contribuições para os estudos atuais sobre o 

tema. 
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Resumo 

Em 1890 o espiritismo foi criminalizado no Código Penal republicano por meio do artigo 157. 

Entretanto, a sua composição como um bem jurídico contra a tranquilidade pública começou a 

ser construído na década de 1880, quando as discussões acerca da proteção à saúde pública 
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começaram a ganhar ressonância em prol da salvaguarda da sociedade. Nesse processo, o 

periódico Gazeta de Notícias teve importância singular por suas inúmeras denúncias 

publicadas, que reverberaram pedidos de ações do Estado para que fossem criadas medidas 

que criminalizassem práticas espíritas. Com o advento da criação do artigo 157 na norma penal 

do país, os periódicos Jornal do Commercio e Reformador tornaram-se cenários de intensos 

debates entre o legislador do Código Penal e os membros da Federação Espírita Brasileira que, 

através da instrumentalização de recursos retóricos, incrementaram discussões sobre as 

liberdades individuais, com destaque para as liberdades de consciência e religiosa. Assim, nos 

debruçaremos em compreender os dissonantes argumentos interpelados nos sobreditos 

impressos. 
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