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Apresentação 

 

 

Sejam bem vindas/os/es ao 2º Simpósio Sudeste da ABHR / 2º Fazendo 

Arte da ABHR Sudeste – Gênero e religião: Violência, fundamentalismos e 

política. Este evento é uma promoção da Associação Brasileira de História das 

Religiões (ABHR), e realizado na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC/SP), entre 25 e 27 de novembro de 2015.  

A ABHR, entidade acadêmica de caráter não-confessional e apartidário, 

tem realizado simpósios desde sua fundação (1999, em Assis, São Paulo). Em 

todos os eventos há participação significativa de pesquisadores/as das religiões 

e religiosidades, provenientes de áreas como História, Antropologia, 

Sociologia, Ciências da Religião, Comunicação, e outras. A produção científica 

destes eventos é demonstrada em Anais com comunicações em GTs, e em 

livros com conferências e palestras em Mesas. A produção da ABHR se 

estende ao seu periódico, a PLURA – Revista de Estudos de Religião.  

Durante o 12º Simpósio Nacional, em Juiz de Fora (2011), decidiu-se pela 

criação de seções e eventos regionais que considerassem as especificidades 

locais no campo acadêmico. A ideia motriz da regionalização da ABHR é a de 

contribuir para a expansão e consolidação de análises acadêmicas de 

fenômenos relacionados às religiões e religiosidades em todas as regiões do 

Brasil, da maneira mais ampliada e democrática possível, proporcionando e 

estimulando intercâmbios acadêmicos.  

A estratégia para o aprofundamento destas pesquisas e diálogos está, em 

um primeiro momento, na realização de Simpósios Regionais, articulados pela 

Diretoria Executiva Nacional e Coordenações Regionais, e concretizados 

bienalmente. Às Coordenações Regionais, cabe também estimular o avanço de 

trocas acadêmicas através de encontros, publicações e parcerias inter-

institucionais.  A regionalização ocorre em um contexto de horizontalização do 

conhecimento, a partir de centros acadêmicos que têm surgido e/ou se 
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consolidado no interior das regiões brasileiras, agregando pessoas interessadas 

em realizar estudos tendo como mote religiões e religiosidades.  

O movimento de regionalização da ABHR coincide com a Estratégia 13.7, 

da Meta 13, do atual Plano Nacional de Educação (PNE), que vigerá de 2014 a 

2024, e que propõe fomentar “a formação de consórcios entre universidades 

públicas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, 

assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão”, de acordo com a Lei no 13.052, de 25 de junho de 

2014, que entre outras ações, aprovou o novo PNE. 

 Os primeiros Simpósios Regionais da ABHR foram realizados em 2013, 

nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. O marco inaugurador das atividades da 

ABHR Sudeste foi o   1º Simpósio Sudeste da ABHR, que aconteceu 

concomitante ao 1º Simpósio Internacional da ABHR e o 1º Fazendo Arte da 

ABHR Sudeste, conjunto de atividades artísticas.   

A preocupação com o contexto que vivemos no tempo presente, de avanço 

de um conservadorismo reacionário que procura obstacularizar avanços 

democráticos, impulsionou recentes ações da ABHR, como a realização do 1º 

Simpósio Sudeste / 1º Simpósio Internacional, já referido, e que teve como 

tema as Diversidades e (in)tolerâncias religiosas; a “Carta aberta da ABHR 

em repúdio à intolerância religiosa e demais intolerâncias”, publicada em 25 

de junho de 2015, data de nosso aniversário de 16 anos; e, mais recentemente, 

a “Carta Aberta Coletiva de Repúdio à Intolerância Religiosa”, proposta pela 

ABHR e ACRSM, co-assinada pela ABA, ANPUH, ANPTECRE, 

GTHRR/ANPUH, ISER e SOTER, e publicada em fins de julho de 2015. 

Ambas as Cartas seguem após essa apresentação.  

O 2º Simpósio Sudeste da ABHR apresenta e aprofunda temas associados 

às (in)tolerâncias e violências a diversas pessoas, com distintas crenças e 

descrenças. As reflexões também incidem sobre preconceitos em razão de 

marcadores sociais como identidades de gênero e orientações sexuais, 

conexões da religião com a política, deslocamentos identitários e teorias e 

metodologias dos estudos de religiões e religiosidades.  
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 A Direção Nacional da ABHR e a Coordenação da ABHR Sudeste 

gostariam de reforçar suas melhores boas-vindas e desejar que o 

compartilhamento de experiências durante o evento vise, antes de tudo, um 

mundo mais acolhedor a todas/os/es. Vamos fazer um bom evento juntas/os/es. 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

Presidente da ABHR   

Organizador Geral do Simpósio 

 

 

 
 

Clarissa De Franco  

Coordenadora da ABHR SE 

Coordenadora do Simpósio  
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Carta da ABHR em repúdio à intolerância 

religiosa e demais intolerâncias 

  

25 de julho de 2015 

 

Neste 25 de junho de 2015, data em que a Associação Brasileira de História 

das Religiões (ABHR), entidade acadêmica não-confessional e apartidária, 

completa 16 anos de atuação que deveriam ser festejados com alegria, nossos 

sentimentos se encontram na iminência do luto.  

Este intenso pesar se deve à crescente onda de intolerância, reacionarismo 

e fundamentalismo que vem assolando o Brasil e aviltando a concepção de 

sociedade plural, relacionada a múltiplos episódios de violência simbólica e 

física a pessoas de diferentes expressões religiosas, especialmente de religiões 

de matriz afro-brasileira e do espiritismo kardecista, e também a pessoas sem-

religião, ateias e agnósticas. Devemos recordar que a liberdade de crença é um 

direito fundamental assegurado pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e por nossa Constituição:  

"Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 

inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 

ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 

em público ou em particular".  

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...] é inviolável a 

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. 

(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,1988).  
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Além de manifestações de intolerância religiosa, desdobram-se uma 

multiplicidade de violações igualmente execráveis aos Direitos Humanos e 

constitucionais, por conta de marcadores sociais distintos, como sexismo, 

misoginia, machismo, androcentrismo, capacitismo, racismo, colorismo, 

etnocentrismo, elitismo, lesbofobia, transfobia, homofobia, bifobia, etarismo, 

xenofobia, discriminação socioeconômica e de procedência regional, dentre 

uma miríade de outras, muitas vezes amalgamadas. A intolerância pode ser 

interseccional: o fundamentalismo religioso entrecruza com o de gênero, o 

étnico, o de orientação afetiva, dentre outras equações. Assim, nos 

solidarizamos com todas e todos que vêm sofrendo discriminações devido às 

suas escolhas religiosas ou a-religiosas, orientações afetivas e/ou sexuais, 

identidades de gênero, raças, cores, aparências, origens, limitações e 

necessidades especiais, ou por outros motivos.  

No mesmo contexto, preocupa-nos o fomento, no Congresso Nacional e em 

um contexto de laicidade, de pautas supostamente fundamentadas em 

pressupostos religiosos e que pretendem barrar avanços de minorias políticas, 

deslegitimando a diversidade do tecido social. O Brasil é um país 

caracterizado pela multiplicidade de formas de existir: todas/os cidadãs e 

cidadãos devem ter os mesmos direitos e deveres, independentemente de suas 

religiões e de outros marcadores identitários.  

A ABHR tem promovido discussões sobre política, religião e violações dos 

Direitos Humanos. Em 2013, na USP, realizamos um Simpósio Internacional / 

Regional que teve como tema as Diversidades e (In)Tolerâncias Religiosas. 

Neste ano, temos prevista a realização de 5 Simpósios Regionais que tem 

Gênero e Religião como tema gerador, relacionado às pluralidades e 

discriminações. O primeiro será realizado na UFPE em setembro. 

Simultaneamente, ofereceremos atividades direcionadas aos públicos infantil e 

adolescente. Sabemos que isto não é suficiente e que são necessárias atitudes 

mais propositivas. Convidamos todas e todos para que participem das 
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discussões destes e de outros fóruns, e que pensemos juntas/os em formas 

proativas de atuação contra todas as 

formas de intolerâncias. Acreditemos na Educação: se uma pessoa aprende a 

odiar e ser intolerante, também pode aprender a respeitar.  

A ABHR demonstra seu apoio e solidariedade a quem sofre intolerância 

religiosa ou por conta de outros marcadores sociais, de modo interseccional ou 

não. A ABHR apresenta seu veemente repúdio em relação a qualquer forma 

de intolerância, fundamentalismo e discriminação. Entendemos que tais 

práticas violam direitos constitucionais e legítimos de cidadania e atentam 

contra os Direitos Humanos em sua forma mais ampla. Sentimo-nos próximos 

ao luto, mas, ainda não enlutados, lutemos – sempre pacificamente, através de 

ideias e atitudes proficientes. A ABHR assume aqui seu papel de colaboradora 

nas reflexões e na preservação da democracia, cidadania, sociedade plural e 

diversidade humana, que se encontram em risco de falência.  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº  

Presidente da ABHR – Associação Brasileira de História das Religiões  
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Carta Aberta Coletiva em Repúdio à 

Intolerância Religiosa 

  

Julho de 2015 

 

2015 tem sido marcado por inúmeras manifestações de intolerância 

religiosa, especialmente em relação a pessoas fiéis de religiões de matriz afro-

brasileira. Em resposta a tais ataques, em junho deste ano foram lançadas 

duas cartas de repúdio, uma assinada pela Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), e intitulada Nota da ABA em repúdio aos recentes atos 

de violência contra adeptos das religiões afro-brasileiras, e outra, pela 

Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR), denominada Carta 

da ABHR em repúdio à intolerância religiosa e demais intolerâncias, 

demonstrando a mobilização de entidades acadêmicas em relação ao assunto.  

 

Entendemos que mobilizações como estas, necessárias, devem servir para 

adensar as reflexões acerca do tema e, mais que isto, serem agregadas de 

atitudes propositivas. É preciso pensarmos em um programa de ações que 

promova o entendimento e o respeito entre pessoas de diferentes religiões e 

quaisquer outros pertencimentos, e é neste sentido que as entidades 

signatárias desta Carta procuram estimular não somente nossos pares na 

academia como toda a sociedade civil a avaliar formas de preservação e 

ampliação dos direitos de cidadãs e de cidadãos de todo o País. Mais do que 

simples tolerância, necessitamos desenvolver atitudes que levem as pessoas a 

apreciarem, respeitarem e valorizarem quem é diferente de si, como um 

projeto inventivo para uma nova ética. 
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As entidades que assinam esta Carta repudiam publicamente todos os tipos 

de manifestações de intolerância religiosa, se solidarizam com as pessoas 

discriminadas, de quaisquer religiões, e encorajam que pensemos todos/as 

juntos/as em atitudes profícuas no combate pacífico às violações dos direitos 

de crença (e descrença) de todos/as brasileiros/as, bem como outras formas de 

discriminações. 

 

ABA – Associação Brasileira de Antropologia 

ABHR – Associação Brasileira de História das Religiões 

ACSRM – Associação de Cientistas Sociais de Religião do Mercosul 

ANPTECRE – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Teologia e Ciências da Religião  

ANPUH – Associação Nacional de História 

       GTHRR/ANPUH – Grupo de Trabalho História das Religiões e 

Religiosidades da ANPUH 

ISER – Instituto de Estudos de Religião 

SOTER – Sociedade de Teologia e Ciências da Religião 
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Programação 
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Programação Geral 

 

 

 25/11-Quarta-feira 26/11- Quinta-feira 27/11 - Sexta-feira 

 
Manhã 

Minicursos 
08h30 às 09h30 

Minicursos 
08h30 às 09h30 

Minicursos 
08h30 às 09h30 

Grupos de Trabalho 
09h30 às 12h30 

Grupos de Trabalho 
09h30 às 12h30 

Grupos de Trabalho 
09h30 às 12h30 

Pausa para almoço 
12h30 às 14h 

Pausa para almoço 
13h às 14h 

Pausa para almoço 
13h às 14h 

 
Tarde 

Mesas 
14h às 17h30 

Mesas 
14h às 17h30 

Mesas 
14h às 17h30 

Cofee break 
17h15 às 18h 

Cofee break 
17h15 às 18h 

Cofee break 
17h15 às 18h 

 
Noite 

 
Sessão de abertura 

 
Mesa de abertura 

18h às 18h30 
 

Conferência de 

abertura 
18h30 às 19h30 

 
Sessão central 

 
Lançamento de 

publicações 
18h às 19h 

 
Programação cultural 

19h 

 
Sessão de encerramento 

 
Conferência de 

encerramento 
18h às 18h30 

 
Mesa de encerramento/ 

Leitura da Carta do 

evento e premiação de 

pôsteres 
18h30 às 19h30 

 
Programação cultural 

19h30 

 
Reunião Aberta para 

Carta do evento 
19h30 

 
Programação cultural 

19h30 
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Programação do Fazendo Arte  
 

Artista Atividade Dia e horário 

EXPOSIÇÕES   

 

Anna Corina 

 

Aquarelas e fotografias: 

Série Vermelha 

Auditório 239, 

dia 25 das 8h30 

às 19h30 

 

Cristiana Felippe e Silva 

 

Fotografias: Influência 

Religiosa no Tango  

Auditório 239, 

dia 26, das 8h30 

às 19h30 

Andrea Tomita e Juliana 

Graciani 

Fotografias: Paraíso 

Terrestre Mundo da Arte 

Auditório 333, 

dia 27, das 8h30 

às 19h30 

Andrea Tomita e Juliana 

Graciani 

Caligrafias e Pinturas: 

Luz e Força da Salvação 

Auditório 333, 

dia 27, das 8h30 

às 19h30 

Jaqueline Vilas Boas Talga e 

Janiel Divino de Souza 

Fotografias: Núcleo de 

Agroecologia e 

Educação  

Sala 508, dias 25, 

26 e 27 das 8h30 

às 19h30  

 

Claudirene Bandini 

Fotografias: Pesquisarte: 

Revelando o indizível na 

oficina de fuxicos 

Sala 520, dias 26 

e 27 das 8h30 às 

19h 
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Programação do Fazendo Arte  
 

 

Artista Atividade Dia e horário 

PERFORMANCES/ 

APRESENTAÇÕES 

MUSICAIS 

  

Artur Costa Lopes e Felipe 

Pacheco 

Apresentação musical: 

Violões Itinerantes 

Auditório 333, 

dia 27, 19h30 

Andreza Jorge e Simonne 

Alves 

Performance Ao Vento – 

Iansã 

Sala 518, dia 26, 

9h30 

Andrea Calvi Performance: Dançando 

as Cores 

Sala 510, dia 26, 

9h30 

Cristiana Felippe e Silva Performance: Viagem 

sensorial ao mundo do 

tango: do profano ao 

sagrado-ritual 

Auditório 239, 

dia 25, 19h30 

Matheus Costa Performance:Taichi 

chuan e cosmologia 

chinesa 

Sala 500B, dia 

27, 9h30 

Andrea Tomita e Juliana 

Graciani 

 

Curtametragem: 

Vivência da Cultura de 

Paz na Nova Era: Paraíso 

Terrestre Interreligioso 

Auditório 239, 

dia 26, 19h 
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Credenciamento 

O credenciamento será feito nos seguintes dias, horário e local: 

 

 

Dia 25/10 26/10 27/10 

Horário 08 h às 18 h 

Local Hall do auditório 239 nos dias 25 e 

26 e auditório 333 no dia 27, prédio 

da Pós (novo) 

 

As mesas de recepção serão divididas em: 

 

Credenciamento de pessoas isentas de pagamento de inscrição 

• Coordenadores/as e comentadores/as de GTs, 

• Conferencistas, participantes de Mesas, 

• Ministrantes de minicursos e 

• Participantes do Fazendo Arte (FA). 

OBS: O credenciamento só será feito mediante apresentação de documento 

oficial com foto. 

 

Credenciamento de pagantes 

• Participantes de GTs, 

• Participantes de Minicursos e 

• Ouvintes com direito a certificado. 

OBS: O credenciamento só será feito mediante apresentação do comprovante 

de pagamento e de documento oficial com foto. 
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Sessão de Abertura 

Quarta-feira, 25 de novembro, das 18h às 19h30 

Auditório 239, 2º andar do prédio da Pós (prédio novo)  
 

Mesa de abertura 

 Clarissa De Franco 

● Coordenadora da ABHR SE  

● Coordenadora do Simpósio  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

● Presidente da ABHR 

● Org. Geral do Simpósio 

 

Conferência de Abertura 

 

Maria José Rosado Nunes 

 

Socióloga, doutora pela École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, Paris (1991); 

Mestra em Ciências Sociais pela PUC/São 

Paulo (1984) e pela Université Catholique, 

Louvain la Neuve, Bélgica (1986). É 

Professora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, onde faz parte do 

Colegiado e integrou o Comitê Acadêmico. 

Ainda nesta instituição é Representante 

Docente da Faculdade de Ciências Sociais 

junto ao Conselho Universitário 

(CONSUN), foi Coordenadora da Área de Religião e Sociedade do Programa 

de Ciências da Religião e é membro do conselho da Faculdade. Professora 

convidada da Harvard University em 2003; É líder e fundadora do grupo de 
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pesquisa Gênero, Religião e Política (GREPO), certificado pelo CNPq, 

existente desde 1995. É pesquisadora nível 1 do CNPq, membro dos Conselhos 

do NEMGE/USP e da Revista de Estudos Feministas, entre vários outros. 

Integra, a convite, @s 100 United Nations Global Experts. É autora de artigos 

e capítulos de livros em obras nacionais e internacionais, algumas das quais 

receberam prêmios, como o da UNESCO (1995), Jabuti e Casa Grande & 

Senzala (1998). Fundou e dirige a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Em 

2005, foi indicada pela Associação Mil Mulheres pela Paz, juntamente com 

outras 51 brasileiras, para receber coletivamente o prêmio Nobel da Paz. 

Recebeu ainda o Prêmio ASHOA como empreendedora social (maio 2007). 

 

 

“Entre o voo da águia e o passo do elefante”. O desafio do Feminismo e do 

gênero ao estudo das religiões 

A conferência discutirá a resistência dos espaços institucionalizados de 

produção do saber à assimilação da produção feminista, abordando 

especificamente,as complexas relações existentes na academia entre os 

estudos, pesquisas e produção de dois campos do conhecimento: os estudos de 

gênero e os de religião.A hipótese que informa as considerações a serem 

apresentadas é a de um desconhecimento, uma invisibilidade mútua que 

atravessa essas áreas de pesquisa. Estados da arte sobre a produção brasileira 

relativa às religiões não mencionam a temática de gênero ou feminismo, 

enquanto, de modo similar, os balanços na área dos estudos de gênero deixam 

de contemplar a produção acadêmica no campo das pesquisas sobre religião. 

Tal menosprezo impede que se chegue a um conhecimento mais global da 

realidade social. Informada pela produção em um campo e no outro, 

pretende-se provocar a interrogação sobre as razões dessa desconsideração em 

ambas as áreas.   

Mediação: Clarissa De Franco 

 

Programação artística do Fazendo Arte 

Logo após o término da Conferência de Abertura  
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Sessão Central 

Quarta-feira, 26 de setembro, das 18h às 19h 

Hall do auditório 239, prédio da pós, (prédio novo) 
 

 

 

Homenagem Póstuma ao Professor Lísias Negrão  

18h  
 

Condução: Clarissa De Franco,  

Leila Marrach Basto de Albuquerque (UNESP) 

 

 

 

Lançamento de publicações 

18h às 19h 
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Lançamentos do 2o Simpósio Sudeste da ABHR 

 

             

 

 

 

 

Caderno de 

Programação e Resumos do 2º 

Simpósio Sudeste da ABHR 

 

Clarissa De Franco, Eduardo 

Meinberg de Albuquerque 

Maranhão Fº (Orgs.) São Paulo: 

ABHR, ABHR Sudeste, 2015 

 

Parte importante da produção bibliográfica do Simpósio está no seu Caderno 

de Programação e Resumos, que apresenta não só as diversificadas atividades 

do evento, como dão amostras do que foi apresentado nos Grupos de Trabalho  

(GTs). 

 

 

Religiões e religiosidades em (con)textos 2 –  Mesas do Simpósio 

Sudeste da ABHR / Simpósio Internacional da ABHR, USP, 2013 

(Volume 2)  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº (Org.) 

São Paulo: Fonte Editorial, 2014. 

 

Trata-se da segunda seleção de textos de mesas do Simpósio 

Sudeste da ABHR / Simpósio Internacional da ABHR, lançada em 

2014. Os/as autores/as desejam ótimas leituras a todos/as. 

 

 

31



 

 

Plura 

PLURA – Revista de Estudos de Religião da 

ABHR  

Comissão de Redação da ABHR 

 

A PLURA - Revista de Estudos de Religião é o periódico da Associação 

Brasileira de História das Religiões (ABHR). Trata-se de uma publicação 

eletrônica destinada à divulgação da pesquisa acadêmica na área dos estudos 

de religião. São publicados artigos originais, traduções, documentos históricos, 

entrevistas e resenhas produzidos nos diferentes campos das ciências 

humanas. As publicações comportam, assim, tanto abordagens e perspectivas 

teórica e metodologicamente plurais, quanto temas diversos relacionados ao 

universo das religiões e religiosidades.  O periódico recebe submissões de 

artigos e resenhas em fluxo contínuo. 
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Lançamentos diversos 
 

 

A grande onda vai te pegar: marketing, espetáculo e ciberespaço na Bola de 

Neve Church 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº 

São Paulo: Fonte Editorial, 2013 

 

 

De que maneiras gerenciamento da fé e do mercado se 

articulam numa igreja de surfistas? Em A grande onda vai 

te pegar. Marketing, espetáculo e ciberespaço na Bola de 

Neve Church, Eduardo Meinberg de Albuquerque 

Maranhão Fº apresenta algumas das formas como a Bola 

de Neve, agência evangélica de características 

majoritariamente neopentecostais, se promove no 

mercado religioso a partir de discursos congelados e 

derretidos – em que inovações e permanências vão sendo disponibilizadas 

aos/às fiéis através de um marketing de guerra santa que tem como principais 

características a utilização das teologias da batalha espiritual, do domínio e da 

prosperidade, bem como a divulgação da agência através do ciberespaço. 

Inicialmente, ficam as perguntas: você já foi a um culto da Bola de Neve? A 

grande onda já te pegou? 
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Costurando certo por linhas tortas: práticas femininas em 

igrejas pentecostais. Salvador: PontoCom, 2015 

 

Claudirene Bandini 

 

Neste texto, a socióloga Claudirene Bandini discute a 

participação feminina nas igrejas pentecostais, destacando a 

experiência daquelas mulheres que utilizaram a ascensão na 

hierarquia institucional de maneira a empoderarem-se – 

ainda que, contraditoriamente, reproduzindo 

representações sociais que atribuem à mulher um papel de dependência em 

relação ao homem. Embasada nas teorias de gênero e religião, e apropriando-

se de conceitos como o de habitus, práticas de resistência e empoderamento, a 

autora utilizou-se da metodologia da história oral para compor narrativas que 

revelam as experiências das mulheres pastoras e esposas de pastores na busca 

por uma melhor posição social e institucional. 

 

 

Juan Diego: modelo indígena de 

santidade branca no México do século 

XVII. Saarbrucken: Novas Edições 

Acadêmicas, 2015. 125 p.  

 

Leandro Faria de Souza 

 

A presente obra tem por objetivo 

discutir a forma pela qual a 

representação do indígena Juan Diego 

vai sendo elaborado pelas obras de 

Miguel Sanchéz, Luis Lasso de La Vega e Luis Becerra Tanco, publicadas nos 

anos de 1648, 1649 e 1686, respectivamente, para determinar este personagem 

como modelo de santidade branca típica do século XVII para a manutenção 

da tradição de Nossa Senhora de Guadalupe como exemplo de sincretismo e 

de identidade da religiosidade mexicana. 
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Evangélicas por sua Voz e Participação: gênero em 

discussão.  

 

Valéria Cristina Vilhena (org). Fonte Editorial 

 

Esta publicação tem como objetivo divulgar o 

Movimento "EIG" (Evangélicas pela Igualdade de 

Gênero). Uma ideia que tomou corpo no FPLC 

(Fórum Pentecostal Latino Caribenho, 2015. Com 

intento de unir mulheres evangélicas, especialmente 

as mulheres pentecostais e neo pentecostais para ampliar as discussões de 

gênero e o (re) conhecimento do imbricamento de gênero e religião e, assim 

perceber, que os espaços religiosos podem também ser territórios de 

ratificação de discursos e práticas patriarcais, reprodutoras e guardiãs de 

violências, organizamos este livro como espaço de 'voz' e empoderamento de 

mulheres evangélicas. 
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O chute e a Santa: intolerância e conflito religioso no Brasil contemporâneo. 

Metanóia Editora 

 

Luiz Gustavo Silva 

 

 

Durante muito tempo, o Brasil foi percebido como um país tolerante em 

matéria religiosa e um “paraíso” na convivência social entre ricos e pobres,  

negros e brancos, gays e heterossexuais. Foi somente na midiatização dos 

conflitos que nós, brasileiros, mesmo assim uns poucos, fomos tomando 

consciência de que o tão cantado “país tropical abençoado por Deus e bonito 

por natureza” era transpassado de conflitos, seja de ordem econômico-social, 

seja de ordem religiosa e de conflitos inter-raciais. O historiador Luiz Gustavo 

Silva, neste livro, enfrentando a dificuldade que é o estudo científico da 

História do tempo presente, nos desvela o conflito religioso há muito presente 

em nossa “Pátria Mãe Gentil” através de um episódio ocorrido em outubro de 

1995 e que ficou conhecido como “O chute na Santa”. 
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Dossiê: Desafios contemporâneos da sociologia da religião 

Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, vol. 1, n. 2, 2015 

http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/issue/current  

 

André Ricardo de Souza (org.) 

 

 

Este dossiê é dedicado a importantes questões 

investigativas enfrentadas pelos cientistas sociais que 

lidam com o fenômeno religioso. Seus temas estão entre os 

mais presentes nos debates e publicações dos sociólogos da 

religião, indicando também lacunas e possibilidades de 

pesquisa ainda a serem realizadas. 

 

 

Marcha para Jesus: a espetacularização da fé. Fonte 

Editorial, 2015 

 

Gabriel de Melo Pontes 

Nesta obra, propõe-se uma reflexão sobre o processo de 

espetacularização do culto que decorreu da legitimação 

da música e do mercado gospel no interior do campo 

evangélico brasileiro ainda nos 1990. A partir 

da realidade específica dos shows gospel, apresenta-se 

um estudo de caso da Marcha para Jesus e discute-se sobre possíveis relações 

de rupturas e/ou convergências do fenômeno em apreço com as principais 

características da religião pós-moderna, entendendo-se  que nele mídia, 

consumo e religião amalgamam-se e que seu estudo se faz cada vez mais 

necessário à compreensão dos recentes contornos do pentecostalismo 

brasileiro em face das transformações da sociedade contemporânea. 
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O irmão que virou irmão: Evangélicos e PCC nas Periferias de São 

 
Vagner Aparecido Marques 

Fonte Editorial 

 

O presente livro, resultado de um longo período de observações em campo, 

investiga o processo de conversão de membros e ex-membros do PCC ao 

pentecostalismo no extremo Leste de São Paulo. A proposta é realizar um 

estudo de caso a partir da trajetória de Kadu, “irmão” de uma igreja 

pentecostal e também “irmão” do PCC.; sua trajetória ao pentecostalismo 

será observada a partir de novos paradigmas de conversão religiosa. Nestes, a 

conversão é resultado de um processo lento, gradual e não imediato ou 

consequente de crises, conforme apresentado por boa parte da literatura sobre 

sua conversão religiosa. A conversão de Kadu não foi acompanhada pelo 

binômio rupturas e ascetismo; ao contrário, verificou-se continuidades com a 

rede anterior, o PCC. Sua dupla irmandade é o objeto central desta obra. 

Kadu também nos abre as portas para análises das redes de engajamento 

existentes nas periferias de São Paulo e seus empreendedores morais.  
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Geopolítica das Igrejas e Anarquia Religiosa no Brasil - Por uma Geoética 

Alberto Pereira dos Santos. FAPERJ 

 

 

 

Este livro traz uma análise acerca das influências e 

rivalidades de poderes das igrejas – principalmente a 

Católica e as Evangélicas – no território brasileiro, 

através do controle do “capital religioso” e na 

conquista de novos fiéis entre as populações 

religiosas (católicos, evangélicos, espíritas, 

budistas, umbandistas, candomblecistas e outros). 

A geopolítica das igrejas envolve estratégias através dos meios de comunicação, 

inclusive com as eleições de parlamentares e até mesmo com intolerância 

religiosa fomentada por alguns líderes religiosos contra outras religiões. 

O livro evidencia o crescimento da população sem religião, atualmente são 

mais de 15 milhões de pessoas que se declaram sem religião, fenômeno 

entendido como ausência de governo das igrejas sobre essa população, isto é, 

anarquia religiosa no Brasil. Além disso, as populações religiosas, de modo 

geral, têm preocupação com a crise ambiental e isso sugere entendimento de 

“sacralidade da natureza”m com diálogo transreligioso e pautado na ética, daí 

a geoética para a sustentabilidade do maior templo da humanidade: a Terra. 
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Guaracy Silveira: um protestante na política 

 

Vasni de Almeida e Cilas Ferraz de Oliveira.  Perfis Protestantes 

 

É no cenário de um protestantismo percebido como 

liberal e democrático, que influenciou o 

desenvolvimento dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, que surgiu a figura do pastor e político 

Guaracy Silveira, lutando por democracia na igreja 

e na sociedade, na imprensa e no parlamento, 

comprometido com as classes populares para 

superação das desigualdades econômicas e sociais 

que marcavam o país. 

A narrativa biográfica sobre Guaracy Silveira é um 

tentativa de apontar para a contribuição positiva de 

um protestante à sociedade brasileira, rompendo 

com a ideia de que os evangélicos somente buscam resguardar os seus 

interesses particulares e eclesiais.  
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Faces Femininas do Sagrado, Editora Reflexão, 2015. 

 

Cátia Rodrigues 

 

 
 

Dos povos antigos às filosofias existenciais contemporâneas, figuras femininas 

de natureza criadora, libertária e sábia, são reverenciadas enquanto figuras 

arquetípicas, portanto expressáveis em todas as mulheres, bem como na 

ânima de todos os homens. Assim, a face feminina do Sagrado pode ser 

observada em religiões oficiais contemporâneas, bem como em mitologias do 

mundo antigo, tanto como face numinosa, quanto sombria, em manifestação 

no sentido de restaurar equilíbrio interior e sentido existencial do ser humano.  

Esta coletânea de trabalhos acadêmicos visa refletir o empoderamento 

feminino a partir da sacralização do corpo e da natureza presentes nos cultos 

e rituais religiosos e espirituais à face Feminina do Sagrado. Esperamos que a 

unidade de nossos esforços possa contribuir não só para uma ampliação do 

conhecimento em Ciências da Religião, bem como para reflexão continuada 

das relações de gênero em nossa sociedade, mantida em desigualdade sob o 

véu das crenças religiosas patriarcais. Além disso, que possamos trazer 

indicadores e elementos críticos para a construção de um novo paradigma de 

crenças, para além de patriarcado e matriarcado, que considere as faces 

masculina e feminina do sagrado igualmente como fonte criadoras, germe de 

uma consciência coletiva de Alteridade e Respeito para a Humanidade. 
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Revista Último Andar, no. 25 (2015) 

Religião, Literatura e Arte: possibilidades de diálogo 

http://revistas.pucsp.br/index.php/ultimoandar/index 

https://www.facebook.com/revistaultimoandar 

 

Revista criada em 1998 no Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Ciências da Religião da PUC/SP, 

a Último Andar tem Qualis B1 e se coloca como um 

espaço de publicação voltado prioritariamente para 

os discentes de estudos da religião. O número 

publicado em outubro reflete as relações entre 

religião, literatura e arte. Recebe continuamente 

artigos, resenhas, traduções, nacionais e 

internacionais para eventual publicação. 

 

 

 

Estudos feministas e religião: tendências e debates 

 

Sandra Duarte de Souza e Náira Pinheiro dos Santos 

(Orgs.), Curitiba: Prismas, 2014 

 

O livro Estudos Feministas e Religião: tendências  

O livro Estudos Feministas e Religião: tendências e 

debates é uma publicação comemorativa dos 20 anos da 

Revista Mandrágora, publicada por iniciativa do Grupo 

de Estudos de Gênero e Religião Mandrágora/Netmal. 

A publicação está organizada em quatro grandes eixos: 

Gênero, Religião e Sexualidades; Gênero, Religião e 

Cultura; Gênero, Religião e Política; e Gênero, Religião 

e Violência, contemplando uma abordagem interseccional e desde a 

perspectiva de disciplinas como a história, a sociologia, a teologia e inserindo-

se em diferentes quadros teóricos feministas, desde os estudos pós-coloniais 

aos estudos de gênero, cuja força revolucionária transparece nas reações de 

lideranças religiosas ao que chamam de “ideologia de gênero”.  
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Frei Damião - o santo popular e a edificação do ícone: a fé na modernidade e o 

catolicismo popular no santuário de Frei Damião 

 
 

José Honório das Flores Filho 

 

São Paulo: Fonte Editorial, 2013 

 

Ao longo da modernidade ocidental o cristianismo 

católico mostrou-se particularmente sensível às mudanças 

religiosas exigidas pela sociedade urbana secularizante. 

Até poucos anos atrás era difícil imaginar alguma relação 

entre turismo, e religião; entre lazer e fé. Provavelmente eram os 

pesquisadores que não percebiam como a devoção popular aproximava esses 

polos aparentemente opostos. O mundo moderno desencantado, no sentido 

forte weberiano, explicou muitas coisas sobre a natureza. Tirou-lhe o mistério. 

No mundo contemporâneo os lugares de peregrinação, míticos, fascinantes, 

inexplicáveis, e ao mesmo tempo belos pela sua natureza, recuperam o 

mistério, mas, agora apoiados fortemente na divulgação de práticas de 

turismo que, agentes seculares escancaradamente, usufruem da religiosidade 

histórica de belos lugares. A Igreja Católica, necessitada de recuperar a 

catolicidade perdida, não deixa de “ganhar” com essas práticas “econômicas”, 

“mundanas”. Essas questões são discutidas de maneira brilhante neste livro. 
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Mandrágora – Revista de Estudos de Gênero e Religião 

 

  

Comissão Editorial da Revista Mandrágora 

São Bernardo do Campo: UMESP, 2015 

 

Após ter completado 20 anos de existência como 

publicação anual especializada em gênero e 

religião, Mandrágora passa a ter edição semestral a 

partir de 2015. A edição do primeiro semestre de 2015 

contempla temas diversos e atuais, como mudanças 

verificadas na próprias teorias feministas da religião 

ao longo desses anos, a violência simbólica expressa 

quer nas representações religiosas acerca das mulheres, quer nas ações de 

grupos religiosos contra pessoas transgêneras e homossexuais e contra os 

direitos reprodutivos,evidenciando também ações de resistência e a 

diversidade de perspectivas no contexto de um mesmo grupo religioso. A 

edição do segundo semestre de 2015 contemplará, além de artigos sob 

temáticas diversas, um dossiê sob o tema Gênero, Religião e Direitos 

Humanos. Link: www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/MA. 

 

Panorama homoafetivo – Perspectivas cristãs de inclusão LGBT 

 

Átila Augusto dos Santos (Org.) 

Rio de Janeiro: Metanóia, 2015 

 

Cientes de que, para Deus, não há acepção de pessoas e, portanto, ninguém 

está excluído de participar de seu adorável reino, esta obra dá voz a um grupo 

de cristãos atuantes que buscam viver o Evangelho Inclusivo, que não escolhe, 

não exclui e não despreza, não julga nem acusa, mas sim que acolhe e traz 

esperanças a todo aquele que a Cristo se achegar. Os autores expoentes desta 

obra nos ensinam que na comunidade LGBT há também verdadeiros cristãos, 

que amam a Deus, têm Jesus como senhor e salvador, são cheios do Espírito 

Santo, fazem parte do Corpo de Cristo e tem na obra e nos ensinamentos de 

Jesus o alvo e a motivação de viver. 
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O silêncio e o segredo do cabeça de cuia:  violência 

contra gays, homofobia e militância LGBT no Vale 

do Rio Guaribas 

Paulo Mafra 

Curitiba: Appris, 2015 

 

Quais segredos da sexualidade pode silenciar o 

Cabeça de Cuia? Quantas verdades pode ocultar a 

medonha sombra do seu corpo fúnebre? E... Quão 

violento pode ter sido o Desejo visceral que lhe fez 

matar a sua velha mãe, se afogar no rio e num 

terrível monstro sexual se transformar? Provavelmente, somente aqueles que 

conseguiram escapar vivos do seu infeliz destino podem nos contar! Partindo 

das narrativas lendárias de uma das mais antigas figuras mitológicas que 

desenha a fundação da sociedade colonizadora do Piauí, este livro 

problematiza o cenário do silêncio e segredo coletivo acerca dos assassinatos e 

suicídios de homossexuais no interior do Estado que preserva a maior 

concentração de sítios pré-históricos do continente americano, maior 

proporção de católicos, um dos maiores índices de desigualdade social e, 

curiosamente, um dos menores números de registros da violência homofóbica 

do Brasil. Abrindo as urnas funerárias do decadente discurso 

heteronormativo e dessecando os mecanismos de poder que engendram os 

dispositivos das sexualidades, o autor, valendo-se do antigo ofício dos 

historiadores sobre as ruínas da guerra, dialoga com doze sobreviventes do 

Vale do Rio Guaribas, protegidos pelos codinomes de tribos e povos indígenas 

exterminados no interior do Nordeste brasileiro e rompe com o pacto de 

silêncio dos cemitérios, provocando ruídos e visibilidades da violência contra 

gays, homofobia e diversidade sexual nas cidades do interior do Piauí.  
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Paralellus - Dossiê Religião e relações de gênero 

 

Comissão Editorial da Revista Paralellus 

Recife: UNICAP, 2015 

No sentido de contribuir com o debate científico 

sobre as relações envolvendo gênero e religião, a 

Paralellus trás para esse número um Dossiê com 

textos produzidos por pesquisadores/as de diversas 

instituições acadêmicas, que dedicam seus estudos a 

esta temática.  

Dois trabalhos abordam a mulher como protagonista na temática bíblica; um 

terceiro aponta a parenética franciscana a serviço da construção e do reforço 

da imagem real, por meio do recolhimento e informações da vida de D. Maria 

Teresa de Bragança, filha de D. João e de D. Carlota Joaquina; dois outros 

artigos foram compostos, tratando-se de uma jovem que liderou o mais 

conhecido movimento de caráter messiânico do estado de Goiás, Santa Dica, 

sob a análise de termos como santidade e carisma, outro, porém, deu especial 

atenção ao gênero, no caso, uma mulher pentecostal que vivencia contextos de 

aflição, e os processos de construção do seu self ao interior do pentecostalismo; 

fechando o dossiê, uma análise sobre construção de uma nova identidade 

psicossocial e ético-religiosa da mulher universitária católica de duas 

Instituições de Ensino Superior, bem como algumas notas das formas como 

discursos punitivos/discriminatórios são aplicados em relação às 

homossexualidades/afetividades, e em paralelo às transgeneridades, 

equivocadamente tomadas como sinônimos das 

homoafetividades/sexualidades.  
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Pentecostalismos e unidade  

 

David Mesquiati (Org.) 

São Paulo: Fonte Editorial, 2015 

 

A obra é fruto do encontro do Fórum Pentecostal Latino-americano e 

Caribenho (FPLC) realizado em maio de 2015 em São Paulo. Composta por 

24 capítulos, tem contribuições de vários países. 

 

 

 

Pentecostalismos e transformação social 

 

David Mesquiati (Org.) 

São Paulo: Fonte Editorial, 2013. 

 

Um livro de pentecostais analisando o pentecostalismo 

de forma autocrítica. São diferentes perspectivas 

construídas a muitas mãos. Uma enriquecedora 

contribuição ao campo religioso de grande interesse no 

Brasil e no mundo: “pentecostalismo e sociedade”. 
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(Re)conhecendo o sagrado: reflexões teórico-

metodológicas dos estudos de religiões e 

religiosidades   

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº 

(Org.) 

São Paulo: Fonte Editorial, 2013 

 

Por que estudar religiões e religiosidades e como 

pesquisar um assunto tão complexo? Este livro 

nasceu da percepção da necessidade de (mais) 

análises que apresentem perspectivas teórico-

metodológicas que respondam – parcialmente – estas questões, auxiliando 

novas pesquisas e análises sobre os agenciamentos de sujeitos, coletivos e 

instituições religiosas.    

 

 

Religiões Afro-brasileiras: uma construção teológica 

 

João Luiz Carneiro 

São Paulo: Editora Vozes, 2014 

 

As religiões afro-brasileiras fazem parte do arsenal 

cultural religioso do Brasil, conquistaram seu espaço 

como religiões universais aos moldes weberianos e 

agora desenvolvem uma teologia própria. João Luiz 

Carneiro recupera nesta obra as contribuições 

oferecidas pelas ciências sociais para avançar em uma 

discussão teológica, enfocando duas categorias 

fundamentais: Escolas Afro-brasileiras e Umbandização. O livro é inovador 

em conteúdo já que oferece, de forma inédita, os esclarecimentos sobre essas 

categorias e rico pelo seu método interdisciplinar. 
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Religiões e religiosidades no (do) ciberespaço  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº 

(Org.) 

São Paulo: Fonte Editorial, 2013. 

 

A proposta principal deste livro é a de adensar as 

discussões teórico-metodológicas acerca das 

religiões e religiosidades no (do) ciberespaço. A 

partir de textos de caráter etnográfico digital 

perguntamos: o que caracteriza uma igreja do 

ciberespaço ou no ciberespaço? O que o “ciber” nos 

diz a respeito de diferentes deslocamentos religiosos subjetivos, coletivos e 

institucionais? Instituições religiosas que não estejam na rede conseguem 

atrair e atender seus públicos? 
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Reunião Aberta para formulação de Carta do Simpósio em 

Repúdio à Intolerância e Moções propostas por pessoas associadas  
 

Dia 26, 19h30 às 20h30, no auditório 239 
 

 

É solicitado que cada Coordenação de GTs, Mesas e MCs encaminhe 

(abhrsudeste@gmail.com), ou entregue antes do início da atividade, um 

arquivo em Word com:  

 

a) duas propostas de atuação em relação à intolerância religiosa e 

demais intolerâncias e 

 

b) duas propostas de atuação no adensamento dos diálogos e estudos 

de religiões no Sudeste e no Brasil 

 

Tais propostas devem se nortear por perguntas como “de que forma?”, “por 

que?” e “para quem?”, por exemplo, e servirem para refletirmos em atitudes 

propositivas nos sentidos acima.  

 

 

Mediação: Clarissa De Franco,  

Leila Marrach Basto de Albuquerque e  

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

 

 

 

Programação artística do Fazendo Arte 

 

Antecede a Reunião Aberta  
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Sessão de encerramento 

Quinta-feira, 27 de novembro, das 18h às 19h30 

A ser realizado no Auditório 333  
 

 

 

Conferência de encerramento 

 

Sandra Duarte de Souza  

Possui graduação em Serviço Social pela 

Faculdade Paulista de Serviço Social 

(1989), graduação em Teologia pela 

Universidade Metodista de São Paulo 

(1992), mestrado em Ciências da 

Religião pela Universidade Metodista de 

São Paulo (1995), doutorado em 

Ciências da Religião pela Universidade 

Metodista de São Paulo (1999) e pós-doutorado em História Cultural pela 

UNICAMP (2010). Atualmente é professora titular da Universidade Metodista 

de São Paulo, coordenadora da área de Religião, Sociedade e Cultura do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, editora da 

Mandrágora-Revista de Estudos de Gênero e Religião e editora da Revista 

Estudos de Religião. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em 

Sociologia da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, 

gênero e política. É membro da Associação de Cientistas Sociais da Religião 

no Mercosul (ACSRM); da Latin American Studies Association (LASA); da 

Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER); e da Associação 

Brasileira de História das Religiões (ABHR). 
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O declínio do sagrado: a emergência do mercado religioso e a orfandade dos 

corpos e das subjetividades 

 

Resumo  

O mundo moderno trouxe a crise da centralidade das explicações religiosas 

para as coisas do mundo e da vida humana. As práticas religiosas não 

desapareceram mas foram totalmente ressignificadas numa sociedade onde 

cresce o domínio da racionalidade, em que a vida objetiva se 

torna prevalecente em relação a vida subjetiva, onde ocorre o declínio do 

sagrado e passam a organizar a vida o trabalho e o interesse material. A 

conferencia tratará do estatuto contemporâneo do discurso religioso e os 

sentidos das práticas religiosas diante do declínio do sagrado.  
 

Mediação: Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo  

 

Mesa de encerramento 
 

Leitura da Carta e Moções do Simpósio e premiação de pôsteres 

  

Clarissa De Franco  

● Coordenadora da ABHR NE 

● Coordenadora do Simpósio  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

● Presidente da ABHR 

● Organizador Geral do Simpósio 

 

Sandra Duarte de Souza  

● Conferencista de encerramento 

● Comissão Científica da ABHR 

             

Programação artística do Fazendo Arte 
 

Logo após o término da Mesa de Encerramento 
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Mesas   
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   MR1 – Intolerância religiosa 

em pauta e em ação 
 

 

25 de novembro, 14h às 17h30, auditório 239 

 

A proposta da mesa “Intolerância Religiosa em pauta e ação” pretende 

discutir a intolerância religiosa a partir de um duplo olhar, o religioso e o 

acadêmico, com pesquisadores e nativos das religiões afro-brasileiras. É 

conhecida (e dolorosa) a história brasileira de negação das práticas, crenças e 

experiências religiosas. Algumas vezes, os protestantes foram o alvo, em 

outras foram as religiões ameríndias e, igualmente, as religiões afrobrasileiras. 

A constituição de um estado laico exige constante revisão, discussão teórica e 

pautas concretas de ação, sobretudo, em uma época marcada pela vinculação 

entre religião e política de maneira midiática. Um marco nesse processo foi a 

criação de uma data nacional de combate à intolerância religiosa a partir do 

falecimento de uma ialorixá baiana. A data coloca em questão a intolerância, 

mas como ação isolada nem, de longe, abarca e resolve esta problemática que 

envolve violência simbólica, moral e física. Por isso, a mesa pretende discutir a 

intolerância religiosa a partir de fatos atuais e expor algumas ações que visam 

a redução da intolerância em território nacional. 

 

Participantes 

 

João Luiz Carneiro 

 

Doutor em Ciências da Religião (PUC-SP), Mestre em Filosofia (UGF-RJ) e 

Especialista em Teologia Afro-brasileira (FTU-SP). Associado da ABHR. 

Membro do grupo de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Sociologia 

da USP “Diversidade religiosa e seculazarização”. Docente da FTU – 

Faculdade de Teologia com ênfase nas Religiões Afro-brasileiras. 
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Érica Jorge 

Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC. Mestra 

em Ciências Sociais pela mesma instituição. Bacharel e licenciada em Letras 

(USP). Bacharel em Teologia (FTU). Membro do grupo de pesquisa IPLURES 

– Identidades Plurais e Representações Simbólicas (CNPq/UFABC).  

 

Maria Elise Rivas  

Doutoranda em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, Mestra em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Teóloga com ênfase nas religiões afro-brasileiras pela 

FTU. Membro do Grupo de Pesquisa Gênero, Religião e Política da PUC-SP. 
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   MR2 – Da Primavera ao        

         Outono Árabe – A complexidade 

  dos movimentos de transição no 

Egito (2011-2013)  
 

 

25 de novembro, 14h às 17h30, sala 500C 

 

 

No fim do ano de 2010 os meios de comunicações internacionais reportavam 

acerca do início de um grande levante no Mundo Árabe. O movimento, 

conhecido como “Primavera Árabe” teria começado na Tunísia e logo 

atravessaria fronteiras em direção ao mais populoso país árabe: o Egito. As 

razões das manifestações na famosa praça Tahrir eram inúmeras, legítimas e 

urgentes, a população, sobretudo os mais jovens reclamavam por emprego, 

pão e liberdade. A mobilização em 2011 surtiu efeito, o regime Hosni 

Mubarak caiu e em seu lugar, uma junta militar assumiu o controle do Estado 

com a promessa de que logo haveria a tão desejada eleições presidenciais. A 

promessa foi cumprida, em 2012 houve eleições que levaria a vitória do 

candidato da Irmandade Muçulmana, organização política e 

religiosaintensamente perseguida durante o regime anterior. O presidente 

recém eleito, Mohamad Morsi, até então, com um discurso unificador e 

conciliador mais parecia que exerceria um governo para todo o povo egípcio. 

Com as esperanças frustradas, meses depois o povo volta às ruas exigindo a 

sua derrubada em 2013. O modo ao qual a história recente do Egito tem sido 

reportada parece ser lógica: o povo egípcio é contra as Ditadura militares e ou 

fundamentalistas. Porém qualquer leitura reducionista do contexto atual do 

Oriente Médio esconde a complexidade das sociedades, religiões e culturas que 

permeiam os mais diversos Estados nacionais, sobretudo o caso egípcio. Nesse 

passo, a proposta visa apresentar algumas visões e entendimentos sobre a 

longa transição do Egito, através do ponto de vista de algumas, entre as 
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muitas esferas sociais egípcias como é o caso das mulheres, dos religiosos, da 

juventude, dos trabalhadores, das torcidas organizadas de futebol, dos 

refugiados e dos intelectuais que até hoje encontram-se comprometidos com 

uma transição política governamental ampla e secular.  

 

 

Participantes 

 

 

Luciana Garcia de Oliveira 

  

Mestranda do Programa de Estudos Árabes e Judaicos do Departamento de 

Letras Orientais da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora 

associada da Interdisciplinary Research Network on Latin America and the 

Arab World - RIMAAL.  

 

 

Matheus Cardoso da Silva  

 

Historiador e Doutorando do Departamento de História da Universidade de 

São Paulo (USP), bolsista CAPES.  

 

 

Liliana Farah de Almeida Prado 

 

Doutora em Relações Internacionais (Ciências Sociais) pela PUC SP, Mestra 

em Comunicação e graduada em Economia. Atua como Consultora de 

Marketing Internacional desde 1994 e como Professora Universitária desde 

2000.Linhas de pesquisa: Oriente Medio e Mundo Islâmico Delimitação da 

pesquisa: Ética Muçulmana e o Espirito do Capitalismo no Egito 

contemporâneo - Revolução Egipcia. 
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  MR3 – Gênero e religião: 

questões e desafios  
 

 

25 de novembro, 14h às 17h30, sala 500 A 

 

 

A mesa se propõe a discutir e refletir sobre os impasses, os questionamentos e 

os desafios referentes à abordagem das questões de gênero na educação e sua 

interface com as questões religiosas. O foco do debate se dará a partir de 

estudos recentes que analisam a difusão da crítica feminista às desigualdades 

de gênero na educação, bem como de estudos que articulam gênero e religião. 

Os estudos de gênero na educação mostram que ocorreram avanços nas duas 

ultimas décadas, por meio da produção de material didático, de 

implementação de políticas de formação continuada sobre o tema, marcos 

legislativos e da ampliação de pesquisas sobre gênero e educação, 

supostamente garantindo direitos já consolidados.  Ainda assim, observam-se 

fortes resistências, incompreensão absoluta dos propósitos de uma educação 

que considere a importância de enfrentar as desigualdades e as 

discriminações, sejam elas motivadas pelo gênero, pela raça, pelo credo ou 

orientação sexual no ambiente escolar.  O debate público recente tem 

demonstrado forte fundamentação ideológica com bases em preceitos 

religiosos; estimulando inclusive reações violentas e de intolerância. Há que se 

refletir tanto sobre as motivações que fundam as resistências e intolerância 

atuais com relação à abordagem das desigualdades de gênero na educação, 

bem como autoavaliar como o campo de estudos de gênero vem apreendendo 

essas manifestações e como responder a elas. Em um primeiro momento, o 

debate com a audiência desta Mesa será provocado a partir dos resultados de 

uma pesquisa realizada no estado de São Paulo, notadamente no que se refere 

a um material de apoio aos/às professores/as para a disciplina de Sociologia, 

elaborado em 2009, e o modo como a crítica feminista foi incorporada neste 

material e difundida às/aos professoras/es e às/aos jovens ao longo do Ensino 
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Médio, na 1ª, 2ª e 3ª séries. As questões que nortearam esta investigação foram 

assim elencadas: quais os sentidos dados para gênero, feminismo, sexualidade 

e outras diferenças nos Cadernos do Professor elaborados pela Secretaria da 

Educação do governo do Estado de São Paulo? Há articulação com a religião? 

De que modo essas questões aparecem no material selecionado vinculadas a 

consciência crítica e a cidadania, como problemáticas do contexto 

contemporâneo? A seguir, em um segundo momento, será proposta uma 

discussão sobre parte de uma pesquisa intitulada: Gênero e Religião: a busca 

do significado da docência entre professoras do ensino fundamental.  De 

acordo com os dados colhidos pelo questionário contextual da Prova Brasil do 

ano de 2011, divulgados pelo INEP, 51% dos/as diretores/as assumiram que 

em suas escolas havia o costume de se fazer orações ou cantar músicas 

religiosas durante o período de aulas. O objetivo foi compreender as razões do 

uso da oração em sala de aula e sua articulação às práticas pedagógicas. Na 

pesquisa, observou-se a utilização das orações em sala de aula como uma 

forma de lidar com a indisciplina, isto é, as professoras indicaram a 

necessidade de um auxílio divino e externo, evocado pelas orações, que 

representasse autoridade maior do que a delas, seja para a condução das 

aulas, seja para o controle de comportamentos considerados indisciplinados 

e/ou violentos com a finalidade de amenizar o que Charlot (2002) denomina de 

angústia social. O estudo foi realizado em uma escola da rede municipal da 

Região do Grande ABC e o grupo estudado foi composto por cinco 

professoras (duas evangélicas, duas católicas e uma espírita/espiritualista). 
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Participantes 

 

 

Maria José Fontelas Rosado-Nunes  

 

Professora da PUC/SP. Coordenadora da área de Religião e Sociedade do 

PPGCR da mesma instituição. Doutora pela École des Hautes Études em 

Sciences Sociales, Paris. Mestra em Ciências Sociais pela PUC/SP e pela 

Université Catholique, Louvain La Neuve, Bélgica. 

 

Sandra Unbehaum  

 

Socióloga, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e coordenadora do 

Depto. de Pesquisas Educacionais - DPE. Integrou entre 1998 e 2010 a ONG 

ECOS, e trabalha com ênfase em questões de Gênero, atuando principalmente 

nos seguintes temas: políticas educacionais, direitos humanos, diversidade 

sexual, relações raciais. Integra o Grupo de Pesquisa EdGES - Estudos de 

Gênero, Educação e Cultura Sexual, da FE/USP e co-lidera, com Arlene 

Ricoldi, o Grupo de Pesquisa Gênero, Raça/Etnia e Direitos Humanos da 

FCC. 

 

Ana Maria Capitanio 

 

Psicóloga pela Universidade Metodista de São Paulo, Mestre pela Escola de 

Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, e Doutora pela 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Participou do Grupo 

de Estudo de Gênero, Educação e Cultura Sexual da FEUSP e do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Psicologia do Esporte da EEFEUSP. Participa do 

Grupo de Pesquisa Gênero, Religião e Política da  PUC/SP. 
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   MR4 – Pentecostalismo e 

diálogo religioso  
 

 

26 de novembro, 14h às 7h30, sala 500 A 

 

 

O alto grau de competitividade e a capacidade de conquistar espaços, tanto na 

esfera privada quanto na pública, faz com que algumas igrejas pentecostais 

não sintam necessidade do diálogo religioso e muito menos com outros setores 

da sociedade. No entanto, e apesar disso, há diálogo. Embora exista resistência 

ao diálogo por parte de algumas denominações, há formas sutis de 

conversação que passam longe dos holofotes da mídia e das forças 

hegemônicas do campo religioso. Os pentecostais dialogam com as demais 

igrejas evangélicas e também com o Vaticano. As razões para tal nem sempre 

se encontram no campo teológico, mas no simples fato de partilharem os 

mesmos espaços de cidadania. Esta mesa levantará o problema do diálogo e 

das suas razões, no intuito de expor a complexidade da realidade pentecostal 

no Brasil e de mostrar que na noite do conhecimento acadêmico sobre o 

pentecostalismo, nem todos os gatos são pardos. 
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Participantes 

 

Edin Abumanssur 

 

Doutor em Ciências Sociais. Professor da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo onde ocupa o cargo de Doutor Associado. Orienta teses e 

dissertações no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião. 

Desenvolve pesquisas em Sociologia da Religião, atuando principalmente nos 

seguintes temas: pentecostalismo, protestantismo, adesão religiosa. É líder do 

Grupo de Estudos do Protestantismo e Pentecostalismo (GEPP) da PUC-SP. 

Pesquisa atualmente as relações entre crime organizado e pentecostalismo na 

cidade de São Paulo.   

 

Gedeon Alencar 

 

Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo 

(2000) e doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (2012). Atualmente é professor da Faculdade Teologica Batista 

de São Paulo. Membro da Rede Latinoamericana de Estudos do 

Pentecostalismo - RELEP Brazilian Studies Association - BRASA Associação 

Brasileira de Historia da Religiao - ABHR Comissão de Estudos da Historia 

da Igreja na America Latina e Caribe - CEHILA. No momento, pesquisa as 

relações entre cultura brasileira com o pentecostalismo, mais particularmente 

com as Igrejas Assembleias de Deus.  

 

Maxwell Fajardo 

 

Doutor em História pela UNESP, Mestre em Ciências da Religião pela 

Universidade Metodista de São Paulo. Pesquisador do Grupo Religião e 

Periferia na América Latina (REPAL), da Universidade Metodista de São 

Paulo e do Grupo de Estudos do Protestantismo e do Pentecostalismo (GEPP), 

da PUC/SP. Também é membro da Rede Latinoamericana de Estudos 

Pentecostais (RELEP) e da Associação Brasileira de História das Religiões 

(ABHR). 
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  MR5 – Re(des)fazendo gênero, 

 religião e política: diversidades e 

(in)tolerâncias 
 

 

 

26 de novembro, 14h às 17h30, auditório 239 

 

 

A mesa tem como contexto um momento de ebulição de controvérsias, 

demandas e disputas, especialmente entre 2010 e 2015, envolvendo diferentes 

grupos religiosos/políticos, e minorias políticas constituídas por mulheres, 

pessoas transgêneras e pessoas homoafetivas. O objetivo da mesa é procurar 

refletir sobre as tensões que envolvem (in)tolerâncias, diversidades e 

fundamentalismos religiosos, políticos, sexuais e generificados, conectados às 

mídias; e nuançar/problematizar as re(l)ações entre aceitação/rejeição a 

diferentes auto-declarações e demandas envolvendo religião, mídia, política, 

sexualidade e gênero. 

 

 

 

 

Participantes 

 

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº 

 

Doutorx em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), mestrx em 

História do Tempo Presente pela UDESC, presidentx da Associação Brasileira 

de História das Religiões (ABHR). Associadx da ABHR. 
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Aramis Luís Silva 

Doutor (2011) e mestre (2006) pelo Departamento de Antropologia Social da 

Universidade de São Paulo (USP), possui graduação em Ciências Sociais pela 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (2003) e 

graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade Cásper 

Líbero (1997). Atualmente é pós-doutorando pelo Programa de Ciências 

Sociais da Unifesp, colaborador do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap) e pesquisador do Grupo de Estudos sobre Mediação e 

Alteridade (GEMA) e do Grupo Religiões e Esfera Pública. 

 

 

Marcos Luis Oliveira da Costa (Marcos Lord) 

 

Graduando em pedagogia, líder pastoral da ICM Betel RJ, UERJ-FEBF 

(Faculdade de Educação da Baixada Fluminense). 

 

 

 

Marcelo Natividade 

Pós-doutor em Antropologia Social (Museu Nacional, UFRJ) e doutor na 

mesma área pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é 

professor Doutor do Departamento de Antropologia da Universidade de São 

Paulo (USP). 
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         MR6 – Pentecostalismo e 

Política 

 

 

 

27 de novembro, 14h às 17h30, sala 500 A 

 

 

Esta mesa reúne contribuições analíticas a respeito de práticas políticas de 

lideranças religiosas e atores parlamentares das duas grandes vertentes de 

pentecostalismo: a evangélica e a carismática católica. No âmbito desta última, 

estão os indíviduos eleitos com o apoio do movimento da Renovação 

Carismática e dasComunidades de Aliança e Vida, com destaque para a 

Canção Nova, que dispõe de crescente rede de rádio e televisão, cujos 

programas servem, em grande medida, para alavancar candidados 

identificados com sua proposta. Já em termos do pentecostalismo evangélicos, 

há protagonismo por parte de duas grandes denominações, a Assembleia de 

Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, que adotam, cada qual a seu 

modo, o modelo de candidaturas oficiais, contando com apoio explícito e 

ostensivo de pastores e membros desses grupos religiosos. Enquanto no 

carismatismo católico há certa pulverização de partidos nos quais candidatos 

e parlamentares eleitos têm presença, no meio pentecostal evangélico, ligados 

àquelas duas denominações, têm destaque, respectivamente, duas legendas: o 

Partido Social Cristão (PSC) e o Partido Republicano Brasileiro (PRB). 

Apesar das diferenças no estilo de participação política, algumas questões 

bastante controversas perpassam os dicursos e a atuação de agentes políticos 

carismáticos católicos e evangélicos pentecostais, sobremaneira aquelas 

relacionadas a: laicidade do Estado, gênero, moral sexual e reprodutiva. 

Espera-se através desta mesa propiciar um debate aprofundado sobre a 

relação entre lideranças religiosas e parlamentares, tanto do pentecostalismo 

evangélico quanto do católico, com a política eleitoral e partídária no Brasil 

atual. 
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Participantes 

 

 

 

Carlos Eduardo Pinto Procópio  

 

Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Professor de Antropologia e Sociologia do Instituto Federal de São Paulo, 

campus São Paulo. Líder do Grupo de Pesquisa FRONTES (Fronteiras, 

Território e Socialidades) no IFSP, membro NEREP (Núcleo de Estudos de 

Religião, Economia e Política) da UFSCAR e do NER (Núcleo de Estudos de 

Religião Carlos Rodrigues Brandão) da UFG.  

 

 

Claudirene Bandini 
 

Doutora em Sociologia pela UFSCar. Pós-doutoranda em Ciências da Religião 

na PUC/SP. Pesquisadora no NEREP (UFSCar/CNPq) e TRAMA 

(UFSCar/CNPq).  
 

 

 

André Ricardo de Souza  
 

Mestre e doutor em Sociologia pela USP e pós-pela PUC-Professor adjunto do 

Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, onde 

coordena o NEREP. Compõe o Núcleo Multidisciplinar e Integrado de 

Economia Solidária (NuMI-EcoSol/UFSCar) e preside a Associação Brasileira 

de Pesquisadores de Economia Solidária (ABPES) 
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  MR7 – Teorias e métodos em 

História das religiões 
  

 
 

27 de novembro, 14h às 17h30, sala 500 A 

  

 

A mesa traz a perspectiva da História das religiões, debatendo seus métodos, 

teorias, vertentes e problemas. Oferece um panorama de possibilidades 

teórico-metodológicas da área, trazendo o debate acerca do estatuto da 

história das religiões como parte das ciências da religião. 

 

 

Participantes 

  

Elton de Oliveira Nunes 

  

Pós Doutor em Ciências da Religião no Programa da Pós-Graduação em 

Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com 

estagio pós-doutoral na Universidade de Roma ("La Sapienza") e na 

Universidade de Udine, Itália. Sob a supervisão do professor Nicola Maria 

Gasbarro. Possui Doutorado em Ciências da Religião pela Universidade 

Metodista de São Paulo, Mestrado em Ciências da Religião pela Universidade 

Metodista de São Paulo, Pós Graduação Latu Sensu em Educação pelo 

Instituto Metodista Bennett do Rio de Janeiro, Graduação em História pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Graduação em Direito pela 

Universidade Veiga de Almeida/RJ, Graduação em Teologia pelo Seminário 

Teológico Batista do Sul do Brasil. Área de pesquisa: Teoria e método em 

História, História das Religiões, História Moderna e Contemporânea.  
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Eliane Moura da Silva 

 

Professora do Departamento de História no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Estadual de Campinas- São Paulo desde 1990. 

Atualmente é Livre Docente MS-5 e coordenadora do programa de pós-

graduação em História do mesmo departamento. Possui graduação em 

História pela Universidade Estadual de Campinas (1979), mestrado em 

História pela Universidade Estadual de Campinas (1985), doutorado em 

História pela Universidade Estadual de Campinas (1993) e Livre Docência 

pela Universidade Estadual de Campinas (2010). Realizou seu Pós-

doutoramento da University of Texas at Austin com bolsa da FAPESP. Suas 

áreas de pesquisa, docência e extensão são em História Moderna e 

Contemporânea e sobre os seguintes temas: história cultural das religiões, 

gênero e religião, história do missionarismo, teorias da história e 

historiografia. 

 

Ney de Souza 

 

Atualmente é professor titular da Pontificia Universidade Católica (PUC SP), 

graduação e pós-graduação stricto sensu, diretor acadêmico da Pontificia 

Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunçao PUC SP (2004-2009). 

Diretor eleito Faculdade Teologia PUC SP (2009). Possui graduação em 

Filosofia pelo Centro Universitario Assunçao (1984), graduação em Historia 

pelo Centro Universitario Assunçao (1992), graduação em Teologia pela 

Pontificia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunçao (1988), 

mestrado em História Eclesiástica pela Pontificia Universidade Gregoriana - 

Roma (1995) e doutorado em História Eclesiástica pela Pontificia 

Universidade Gregoriana, Roma, ITÁLIA(1998). Titulo de doutorado em 

HISTORIA registrado na USP. Pós doutorado em Teologia PUC RJ (2012). 

Líder do grupo de pesquisa no CNPQ Religião e política no Brasil 

contemporâneo. Tem experiência na área de História e Teologia, com ênfase 

em História eclesiástica, atuando principalmente nos seguintes temas: Historia 

do Brasil e Contemporânea (catolicismo no Brasil e ditadura; Vaticano II). 
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     MR8 – Religião, Estado e  mídia 

 - relações de (in) tolerância e 

diversidade 
  
 

27 de novembro, 14h às 17h30, auditório 333 

  

  

A relação entre religião e política vem se tornando cada vez mais presente no 

espaço e no debate públicos, trazendo à tona questões caras à democracia, 

como representatividade política, laicidade, liberdade de culto e de expressão. 

No atual cenário brasileiro, o que chama especial atenção é a forte presença de 

expressões e valores religiosos no aparelho estatal e midiático que colocam em 

xeque esses fundamentos democráticos e que se relacionam com decisões 

importantes no que se refere a temas sociais como o aborto, a maioridade 

penal, os direitos dos homossexuais. Somam-se a explosão de episódios 

recentes de fundamentalismos e intolerâncias religiosas. Diante desse quadro, 

a presente mesa se propõe a refletir como as atuais relações entre mídia, 

política e religião têm impactado na expressão religiosa e moral, nos valores 

democráticos e nos episódios de intolerância à diversidade. 

  

 

Participantes 

  

 

Syntia Pereira Alves 

  

Doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP, docente da FIAM-FAAM e da 

Belas Artes de São Paulo. Pesquisadora Grupo de Pesquisa IPLURES 

(Identidades Plurais e Sistemas Simbólicos) e do Neamp (Núcleo de Estudos 

em Arte, Mídia e Política da PUC-SP). 
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Ana Keila Mosca Pinezi 

  

Doutora pela Universidade de São Paulo- Faculdade de Filosofia e Letras de 

Ribeirão Preto; docente e pesquisadora da Universidade Federal do ABC 

(UFABC). Coordena o Grupo de Pesquisa IPLURES (Identidades Plurais e 

Sistemas Simbólicos). Dentre os artigos, capítulos e livros produzidos, destaca-

se o mais recente livro, `A vida pela ótica da esperança: um estudo 

comparativo entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Internacional da 

Graça de Deus´ (EdUFABC, 2015). 

  

  

Bruna Suruagy do Amaral Dantas 

  

Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP; docente da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas 

Psicossociais do Cotidiano;  Autora da dissertação “Sexualidade e 

Neopentecostalismo: representações de jovens da Igreja Evangélica Bola de 

Neve” e da tese: “Religião e Política: ideologia e ação da “Bancada 

Evangélica” na Câmara Federal”. 

  

  

Ivete Miranda Previtalli 

  

Doutora em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

com a tese de título "Tradição e Traduções". Pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa Identidades Plurais e Representações Simbólicas da UFABC.  

Docente da Faculdade de Vinhedo UNIESP. Autora do livro “Candomblé: 

agora é angola”. 
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Minicursos 
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MC1 – A Intolerância que não respeita 

fronteiras:  a transnacionalização do           

   candomblé e sua luta por legitimação 

entre o Brasil e a Itália 

 

25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h30, sala 508  

 Ministrantes 

  

  

Giovanna Capponi 

  

Doutoranda em Antropologia Social, University of Roehampton– Inglaterra. 

Membro do grupo de pesquisa AHRC “Cultural and Scientific Perceptions of 

Human-Chincken Interaction”, membro IUAES e EASA, colaboradora com o 

Horniman Museum and Gardens de Londres. 

  

Patrício Carneiro Araújo 

  

Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, membro do Núcleo de Estudos 

“Relações Raciais, Memória, Identidade e Imaginário” – PUC/SP. 

  

Janaína Figueiredo 

  

Doutoranda em Antropologia pela PUC/SP. Pesquisadora associada ao grupo 

de pesquisa "Relações  Raciais: Memória, Identidade e Imaginário" (PUC/SP) 

e aoprojeto "Racismo e Educação: a lei 10639" (PUC/SP e FAPESP). 

Também atua como colaboradora da Associação de Cultura Bantu do Litoral 

Norte (ACUBALIN), desenvolvendo e gerindo projetos sócio-educativos na 

área de relaçõesétnico-raciais. 
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Resumo 

  

Nos últimos anos o mundo tem assistido uma ascensão da intolerância 

religiosa em diferentes regiões do planeta. No Brasil, dois fenômenos merecem 

atenção por parte deste Minicurso: a exportação de práticas e crenças afro-

religiosas e o aumento de práticas de intolerância em relação a essas religiões. 

Quando se observa e analisa essa transnacionalização do candomblé para a 

Europa percebe-se que junto com elas também chegam a discriminação e 

intolerância, mesmo adquirindo uma nova forma dentro de um contexto socio-

cultural diferente. Este Minicurso propõe o estudo do panorama atual do 

campo religioso afro-brasileiro no Brasil e na Itália, considerando o avanço da 

intolerância religiosa. Portanto, este minicurso está aberto a todos os 

interessados em compreender melhor essas dinâmicas do campo religioso 

afro-brasileiro nesses dois países. Organização e estrutura do Minicurso: 

Primeiro dia: contextualização do campo religioso afro-brasileiro na Itália e 

no Brasil; Segundo dia: o campo afro-religioso no Brasil e o recrudescimento 

da intolerância religiosa; Terceiro dia: o candomblé na Itália e sua luta por 

legitimidade. Metodologia: o minicurso será desenvolvido basicamente através 

de aulas expositivas, discussão de textos, exibição de documentário, 

depoimentos de pesquisadores e religiosos brasileiros e italianos acerca de 

casos de intolerância religiosa. 
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  MC2 – A Vida Simbólica e a Crise 

Espiritual do Contemporâneo 

  

25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h30, sala 500 C  

 

Ministrante 

 

Jorge Miklos 

 

Graduado em Ciências Sociais e História. Mestre em Ciências da Religião e 

Doutor em Comunicação e Semiótica, ambos na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Especialista em Psicologia Junguiana (FACIS-IJEP). 

Analista Junguiano. Professor e Membro do IJEP (Instituto Junguiano de 

Ensino e Pesquisa). Pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, sob supervisão da Profª. Dra. Raquel Paiva – (bolsa CNPq, 2013-

2014) e estágios de pesquisa em Berlim, Alemanha, (Bolsa FAPESP, 2013). 

Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 

Midiática da Universidade Paulista. Professor de História Antiga das 

Faculdades de Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de 

Guarulhos.Vice-Líder do Grupo de Pesquisa Mídia e Estudos do Imaginário 

(UNIP-SP). Vice-Líderdo MIRE - Grupo de Pesquisa Mídia, Religião e 

Política (UMESP-SP).   Membro do CISC - Centro Interdisciplinar de 

Semiótica da Cultura e da Mídia (PUC-SP). Atualmente desenvolve Projeto de 

Pesquisa nomeado “Imaginário Religioso na Sociedade Mediática”. 

  

 

Resumo 

  

O objetivo deste minicurso é analisar a concepção de vida simbólica e o papel 

do universo mítico-simbólico-ritualístico na psique humana na perspectiva de 

Carl Gustav Jung, Mircea Eliade e Joseph Campbell. O plano é oferecer aos 
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interessados um referencial teórico adequado para compreender o sentido da 

produção simbólica, mítica e ritualística que se manifesta nas experiências 

religiosas e artísticas das sociedades, o seu papel no processo de individuação e 

uma reflexão acerca das consequências da perda do numinoso gerando o que 

Jung, Eliadee Campbell denominam de “crise espiritual do homem moderno”. 

  

O curso tem a duração de 8 horas com dois encontros de quatro horas: 

a) O primeiro encontro abordará a concepção de vida simbólica na 

perspectiva de Carl Gustav Jung, Mircea Eliade e Joseph Campbell e o papel 

do universo mítico-simbólico-ritualístico na psique humana. 

b) O segundo encontro procura refletir acerca do Inconsciente Coletivo e o 

mundo dos arquétipos e suas linguagens (o ser humano e seus símbolos mitos e 

ritos - na arte e na religião); a perda do numinoso e a crise espiritual do 

homem moderno. 
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 MC3 – As Representações do Corpo e 

da Sexualidade no Protestantismo 

Brasileiro 

 

25, 26 de novembro, 8h30 às 9h30, auditório 239 

27 de novembro, 8h30 às 9h30, auditório 333 

 

Ministrante 

 

Antônio Maspoli de Araújo Gomes 

  

Doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Pós-doutor em História das 

Idéias pelo IEA da USP. Membro do Laboratório de Psicologia Social Estudos 

da Religião da USP.Orientado pelo Dr. Carlos Guilherm Mota. Doutorando 

Em Psicologia Clínica pela PUC-SP.  Professor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.Fundador da Escola Superior de Teologia da Universdade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 Resumo 

 Este minicurso busca explicitar as representações sociais sobre o corpo e a 

sexualidade veiculadas no protestantismo brasileiro através da literatura 

publicada sobre este tema para o consumo dos membros de igrejas. 

Inicialmente, foram traçados três objetivos: 

  

a) explicitar as representações sobre o corpo e a sexualidade na patrística, 

bem como no protestantismo de Martinho Lutero e João Calvino; 

b) demonstrar como as representações do corpo e da sexualidade têm sido 

representadas na produção editorial e acadêmica na pedagogia sexual; 

c) mapear as consequências da repressão religiosa para o corpo e a 

sexualidade sobre a saúde e a doença. 
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MC4 – Confluências entre o Ocidente e 

Oriente - Estudo Exploratório sobre o       

Fundador da Igreja Messiânica Mundial 

  

25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h30, sala 500 A 
  

Ministrante 

  

  

Juliana Santos Graciani 

  

Doutorado em Psicologia Social, Mestrado em Gerontologia Social, ambos na 

PUC-SP, Psicóloga e Pedagoga. 

  

 

  

Resumo 

  

Esta pesquisa tem por objetivos refletir sobre a visão de Mokiti Okada, que 

valoriza a cultura Izunome da união entre os opostos, o universalismo e a 

postura ultrarreligião da em sociedade. Utilizou - se como metodologia a 

pesquisa qualitativa, a revisão bibliográfica e documental. A análise de 

conteúdo foi realizada por meio da criação de categorias baseadas em Minayo 

(1999) e Bardin  (2002). Quanto às conclusões observasse que a valorização da 

arte, a agricultura natural,  o Johrei ( oração silenciosa com as mãos)  e a 

criação de solos sagrados são práticas pelo fundador da Igreja Messiânica 

Mundial tanto no Oriente como no Ocidente e que fomentam a cultura dos 

valores da Verdade, vivência do Bem universal e a expressão do Belo 

individual e coletivo, incentivando a todas as nações a viverem de forma 

artística e pacífica. 
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Dia 1: 

Conhecer os objetivos, metodologia, filosofia de Mokiti Okada e refletir como 

o Oriente e o Ocidente co- habitam em sua cultura. 

  

Dia 2: 

Refletir sobre os conceitos de Izunome  (Busca da aproximação dos opostos) e 

da cultura Su (colocar espírito em tudo o que faz) através da circunferência da 

vida. 

  

Dia 3: 

Conhecer os fundamentos artísticos e pacíficos para Mokiti Okada que 

fomentam a Verdade, o Bem e Belo: universalismo, ultrarreligião e altruísmo. 

  

Material: folha sulfite, lápis colorido, data show, notebock, pen drive e xerox 

dos Ensinamentos: Daijo, Shojo e Izunome e Cultura Su e da poesia: Shin-

Zen-Bi ( Verdade, Bem e Belo ). 
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MC5 – Hinduísmo como ele é: práticas 

sociais, sexo, gênero e espécie 

 

Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 512 

 

Ministrante 

   

Arilson Oliveira 

  

Doutor em História pela USP, Pós-Doutor em Ciência da Religião pela PUC-

SP e Prof. Adjunto da UFCG. Membro da ABHR, vinculado ao grupo de 

pesquisa “Religião e Sociedade” do PPGCS da UFCG e vinculado ao LEA 

(Laboratório de Estudos da Ásia) da USP.  

   

Resumo 

  

Os discursos modernos e recheados de orientalismos diversos, em torno das 

religiões mundiais indianas, nos leva a propor o presente minicurso, tendo 

como objetivo uma análise sócio-histórica (antiga e moderna) da indologia 

religiosa, suas inquietações, embates e legados; os quais serão “olhados” pelo 

viés datransvaloração dos valores humanos (Nietzsche), ímpares visões de 

mundo e impulsos de espíritos livres que, quase sempre, incomodam os valores 

ocidentais vigentes. Para tanto, discutir-se-á a diversidade das castas, a 

posição da mulher e o valor dos animais no Hinduísmo. 

Conteúdo Programático: 

- A divisão tradicional das castas indianas e seu legado religioso no hinduísmo; 

- A posição e tolerância mítico-religiosa dos animais no hinduísmo; 

- As diversidades da mulher e a visão de sexo no hinduísmo. 

  

Metodologia: Apresentação descritiva, comentada e comparada 
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 MC6 – Islã, fundamentalismo e 

mulheres 
 

 Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 518 

 
 

Ministrante 

  

 

Cila Lima 

  

Autora do livro Women and Islamism: the cases of Egypt and Turkey, Lap 

Lambert, Germany, 2013. Doutoranda em História Social pela Universidade 

de São Paulo. Editora/membro do Boletim Eletrônico Malala 

(www.revistas.usp.br/malala) e pesquisadora do GT-OMMM (Grupo de 

Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano) e membro integrante do 

NEHH (Núcleo de Estudo de História e Historiografia), ambos do 

departamento de História da USP. 

 

Resumo 

  

A presente proposta para minicurso consiste em traçar um panorama 

analítico do histórico da presença das mulheres nos movimentos 

fundamentalistas de países muçulmanos, como, por exemplo, no Egito e na 

Turquia e, em contrapartida, apresentar os desdobramentos das lutas de 

resistência dessas mulheres à opressão e à dominação imposta por tais grupos 

fundamentalistas. Nesse sentido, temas como feminismo islâmico e luta 

armada de mulheres contra o ISIS serão também abordados. 
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Para isso, segue-se quatro pressupostos mínimos: 

1) embora crescente, o fundamentalismo muçulmano é uma pequena parcela 

das populações muçulmanas; 

2) não há umaauto-submissão pelas mulheres muçulmanas, mas sim um longo 

histórico de movimentos sociais, de resistência e luta política, em especial,os 

feministas; 

3) há uma relevante e crescente presença de mulheres no fundamentalismo 

muçulmano; 

4) tem havido movimentos sociais de mulheres em oposição ao 

fundamentalismo, como por exemplo, a recente formulação feminista 

intitulada feminismo islâmicoe várias ONGs de luta contra o fundamentalismo 

e suas consequências. 

 

Conteúdo programático 

  

   

- Delimitações: religião e historiografia. 

  

- Religião e a interface das pesquisas. 

  

 - História das Religiões: um objeto em construção. 
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 MC7 –  Na cidade das mulheres: a 

 história da legitimação do sacerdócio 

masculino no Candomblé no século XX 

 Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 516 

 
  

Ministrante 

 

Elizabeth Castelano Gama 

  

Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense. Doutoranda na 

UFF. Associada a Associação Brasileira de História das Religiões. 

Resumo 

O curso será dedicado à análise da bibliografa sobre o aparecimento dos 

primeiros sacerdotes no Candomblé na Bahia no início do século XX. E seu 

posterior processo de legitimação a longo do século, enfrentado resistência e 

sofrendo acusações que desabonavam suas competências devido ao gênero. No 

primeiro dia, após a apresentação do curso e dos participantes, iniciaremos 

com a discussão principal do livro de Ruth Landes A Cidade das Mulheres. 

Apresentarei a autora, a contextualização do livro e trarei impresso alguns 

trechos relevantes para o debate. O segundo dia será dedicado à trajetória de 

algumas lideranças masculinas exponentes no Candomblé nos anos 1930 que 

migram para o Sudeste entre os anos 1940 e 1950. A discussão sobre a 

trajetória de vida dos sacerdotes será feita a partir de apresentação em Power 

Point. No último dia o mini curso será encerrado com as principais discussões 

teóricas sobre Candomblé e gênero, como suporte para a discussão, usaremos 

o Power Point e a proposição de um debate final sobre os estereótipos criados 

em relação a sacerdotes do gênero masculino. 
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 MC8 – Os vazios ideológicos na 

produção da fé cristã 
  

 Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 530 
 

 

Ministrante 

 

Dário Ferreira Sousa Neto 

 

Doutor em Literatura Brasileira pela USP. 

  

  

 

Resumo 

  

Refletir sobre Análise de Discurso e Religião é tratar sobre o conjunto de 

representações que justificam e ordenam as relações sociais e as condições da 

vida humana. Essas representações são construídas a partir de formações 

discursivas as quais, tornadas hegemônicas, produzem ideologias que 

naturalizam as verdades nas relações sociais. Desse modo, problematizar, a 

partir da Análise de Discurso, as formações discursivas produzidas como 

religião é buscar compreender como o lugar do culto produz vazios 

ideológicos. Para compreender a sua produção, algumas questões se tornam 

importantes: o que vem a ser uma formação discursiva? Qual a concepção de 

formação ideológica? Como a formação ideológica pode determinar as 

relações sociais e as condições de vida de uma dada sociedade? Como 

compreender essas formações discursivas e ideológicas no lugar do culto e na 

práxis cristã? 
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      Compreendendo a relevância desses questionamentos, este minicurso 

tem como objetivo se debruçar sobre o tema e, com base em alguns teóricos, 

refletir sobre alguns elementos básicos da análise de discurso para, a partir 

deles, problematizar alguns valores que permeiam a fé cristã e as quais 

definimos como vazios ideológicos. 

  

  

Conteúdo programático 

  

  

1º dia: Ideologia; 

  

2º dia: formação discursiva e vazios ideológicos; 

  

3º dia: Análise de sermões e músicas cristãs. 
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 MC9 – Religião e Política na Europa 

 Cristã do início do século XV: a 

Solução Conciliarista 
 

 

 

Ministrante 

  

Thiago Borges de Aguiar 

 

  

Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Professor do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba. 

Membro do Grupo de Estudos História da Educação e Religião (USP) e do 

Grupo de Pesquisa em Educação e Protestantismo (UNIMEP).  

 

 

 

 

 

Este minicurso não pôde ser realizado. 
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  MC10 – Religião, sexualidade e 

poder pastoral 
  

 Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 500 B 
 

Ministrante 

  

 
Jacqueline Moraes Teixeira 

 

  

É doutoranda em Antropologia Social na Universidade de São Paulo (USP) 

onde obteve o título de mestre em Antropologia. Possui graduação em 

Ciências Sociais (USP) e graduação em Teologia (Faculdade Batista e 

Universidade Presbiteriana Mackenzie). Participa como pesquisadora do 

Núcleo de Estudos de Política, Religiões e Espaço Público (Nupre-USP) tendo 

como tema de pesquisa a relação entre direitos reprodutivos e igrejas de 

tradição neopentecostal. Também atua como pesquisadora do Laboratório 

Núcleo de Antropologia Urbana da USP(NAU-USP) tendo como temática 

específica a religiosidade no contexto urbano. Atualmente trabalha como 

pesquisadora assistente no Cebrap, desenvolvendo pesquisas sobre educação e 

religiões contemporâneas. Tem experiência na área de Antropologia, 

Antropologia da Religião e Antropologia Urbana, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Religião, Direitos Reprodutivos, Movimentos Sociais. 

  

  

Resumo 

 

Este curso tem por objetivo introduzir algumas noções gerais da obra de 

Michel Foucault tendo como foco específico sua discussão acerca do poder na 

modernidade. Este que, segundo o autor, é pensado a partir das relações de 
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gênero, das intervenções disciplinares nos corpos e da produção de saberes 

sobre a sexualidade, constituindo uma linguagem política sobre o mundo e um 

saber específico sobre a vida. A ideia aqui consistirá em circundar alguns dos 

escritos de Foucault com o intuito de entender o papel que o autor atribui à 

religião cristã na produção de uma linguagem moderna de governo e, 

consequentemente, na configuração de um modelo contemporâneo de políticas 

públicas voltadas para as questões de gênero, raça e sexualidade. 

  

  

Conteúdo programático 

 

  

Aula 1: Introdução 

- Apresentação das temáticas principais na obra de Michel Foucault; 

- analise do discurso e saberes sobre o corpo; 

-religião, panóptico e poder do soberano. 

  

Aula 2: 

- o cuidado de si e dispositivo da sexualidade; 

- sexualidade e poder. 

  

Aula 3: 

-o cuidado do outro e o poder pastoral; 

-biopolítica e o poder sobre a vida; 

- políticas públicas e governamentalidade. 
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MC11 – Teologia da Libertação ou 

Cosmologia da Transformação?  O 

 Paradigma pós Antropocêntrico, ou o 

Novo Paradigma Ecológico  no novo 

Leonardo Boff 
  

Dias 25, 26 e 27 de novembro, 8h30 às 9h 30, sala 510 
  

Ministrante 

 

 

Maurício Tavares Pereira 

  

 

Mestre em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de BH – FAJE. 

 

Resumo 

 

  

Pretendemos prover aos participantes os conhecimentos básicos sobre os 

conceitos inovadores propostos por Leonardo Boff sobre o novo paradigma 

eco-ambiental sua importância na realidade brasileira, e conhecimentos 

necessários para a compreensão da transição da Teologia da Libertação à 

Cosmologia da Transformação em Boff. Iremos prover aos participantes o 

domínio dos conteúdos e ético-ecológico no pensamento de Leonardo Boff, 

bem como a sua aplicabilidade no contexto brasileiro do século XXI. Também 

uma capacitação de forma que os mesmos possam se qualificar para ministrar 

cursos de conscientização sobre a questão ambiental, através da apropriação 
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de conceitos sofisticados, de técnicas de dinâmicas de sensibilização sobre a 

temática ambiental. Apesar de políticas de capacitação em nível Federal, como 

o Processor Formador em Educação Ambiental, essa ainda não é uma prática 

massificada no território nacional, dentre outras razões, pela falta de acesso 

dos professores de filosofia ou história sobre a 3ª fase da produção de 

Leonardo Boff, que trata da sua nova proposição a partir de 1993: O Novo 

Paradigma Ecológico, Um Ethos mundial para a Civilização Planetária,  ou  

Cosmologia da Transformação.Surgida no séc. XIX, a etnografia desenvolveu-

se e revelou-se eficaz na produção de conhecimento. Tanto que passou a ser 

utilizada em variadas disciplinas. Nessa transdisciplinaridade surge o desafio 

de, na transição da Antropologia para outros campos do saber, manter os 

pressupostos do método. Esse minicurso propõe uma discussão sobre como 

isso poderia ser feito no estudo de religiões. Seu objetivo é sensibilizar os 

participantes a questões que têm sido debatidas no campo antropológico, a fim 

de que a aplicação da etnografia ao estudo de religiões seja minimamente 

responsável. Sua metodologia será basicamente aula expositiva, mas aberta ao 

debate. 

  

Conteúdo programático 

  

  

 1 - Teologia da Libertação; 

  

2 - Transição da Teologia da Libertação para o Novo Paradigma da 

Cosmologia da Transformação; 

  

3 -  Implicações da terceira  do Leonardo Boff, sobre o papado do papa 

Francisco. 
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Grupos de Trabalho 
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GT 1– Arqueologia da religião 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Filipe de Oliveira Guimarães (UMESP) 

 

 

 

Resumo 

 

A arqueologia, como seu próprio nome sugere, é o estudo do antigo. Ela 

estuda diversos aspectos das sociedades passadas, tomando como base os 

vestígios por elas deixado. Diferente do historiador, que trabalha 

principalmente com a documentação textual, o arqueólogo desenvolve suas 

teorias hermenêuticas tomando como fonte principal a cultura material. 

Vários destes artefatos têm relação direta com a religião (ou religiões) 

praticadas na antiguidade. É neste cenário que surge a Arqueologia da 

Religião como uma vertente, ou braço, da ciência arqueológica, que preocupa-

se em estudar o aspecto religioso das comunidades antigas partindo da cultura 

material relacionada a religiosidade. Ou seja, quando nos referimos à 

Arqueologia da Religião, estamos afunilando o campo de pesquisa 

arqueológico. Este campo de pesquisa é relevante na medida em que, também, 

se tornam referencial comparativo para análise das práticas religiosas na 

modernidade. O presente GT busca oferecer, a pesquisadores das religiões, a 

oportunidade de apresentarem estudos hermenêuticos, ou semi-óticos, a partir 

de imagens de artefatos, estelas, monólitos, etc., relacionados as religiões, que 

forneçam elementos auxiliadores na construção da compreensão da postura 

violenta dos seres humanos no passado baseado em suas crenças religiosas. 
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Programação 

 

[417] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

A Hipótese da religião 

como adaptativa na 

evolução humana: um 

argumento com base no 

modelo Three Stages of 

Trance – TST   

 

(Clarissa De Franco) 

 

Sem atividades 
 

Sem atividades 

O Império Assírio: 

marcas da brutalidade 

em nome das 

divindades 

 

(Filipe de Oliveira 

Guimarães) 

Construindo a memória 

e forjando o futuro: a 

criação de identidade e 

legitimação dos poderes 

sociais no mundo 

escandinavo pré-cristão 

 

(Munir Lutfe Ayoub) 

A religiosidade no Egito 

e a legitimidade da 

violência 

 

(Ricardo H. C. Junior) 

Deuses e seres 

metaempíricos: uma 

questão adaptativa? 

 

 (Silas Guerreiro) 
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A religiosidade no Egito e a Legitimidade da Violência  

 

Ricardo Henrique Cabral Junior1 

 

A religião no Antigo Egito refere-se ao complexo conjunto de crenças 

religiosas e rituais praticados no Antigo Egito. Não existiu propriamente uma 

religião egípcia, pois as crenças - frequentemente diferentes de região para 

região - não eram a parte mais importante, mas sim o culto aos deuses, que 

eram considerados os donos legítimos do solo, terra que tinham governado no 

passado distante. Set ou Seth também chamado Setesh, Sutekh, Setekh, ou 

Suty era o deus egípcio da violência, da traição, do ciúme, da inveja, do 

deserto, da guerra, da escuridão, das tempestades, dos animais e serpentes. 

Este trabalho deseja analisar a relação que esta divindade egípcia tinha com 

algumas práticas sanguinárias praticada entres os egípcios. 
 

 

*** 

 

Construindo a memória e forjando o futuro: a criação de identidade e 

legitimação dos poderes sociais no mundo escandinavo pré-cristão. 

  

Munir Lufte Ayoub2 

 

O presente trabalho pretende analisar a construção da memória dos povos da 

atual região de Vestfold, na atual Noruega, buscando evidenciar nessa 

construção uma forma de legitimação do poder de reis e chefes locais e uma 

forma de construção de identidade. Teremos como norte para nossa pesquisa 

a análise dos antigos costumes e mitos nórdicos pré-cristãos tendo claro que 

são esses os responsáveis pela construção da memória deste povo. A baliza 

temporal de nossa pesquisa se encontra delimitada entre os séculos VIII e X e 

                                                             
1 ricardohcj95@gmail.com 
2 Historia PUC-SP, membro do Neve (Núcleo de estudos Vikings e Escandinavos). 

munirlutfe@gmail.com 
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a baliza geográfica está estabelecida pelos sítios arqueologicos de Borre e de 

Kaupang, além do Thing de Pjódalyng. 

 

 

*** 

 

Deuses e seres metaempíricos: uma questão adaptativa? 

 

Silas Guerriero3 

 

Os estudos de Steven Mithen sobre a arqueologia da mente, notadamente 

sobre as origens da religião, propiciam especulações sobre os componentes 

básicos do que entendemos por religioso. As imagens e crenças em seres 

divinizados e/ou espiritualizados podem ser compreendidas como estratégias 

evolucionárias que acarretaram numa das mais fascinantes características do 

ser humano. O presente trabalho procura refletir sobre a noção de religioso 

como um componente humano que persiste independente das construções 

lógicas científicas, tendo com foco as constituições dos seres míticos e de suas 

narrativas como um processo adaptativo. 

 

 

*** 

 

Império Assírio: marcas da brutalidade 

 

Filipe de Oliveira Guimarães4 

 

A riqueza de detalhes é uma das marcas que mais impressionam na arte em 

relevo da Assíria. Guerreiros são representados com seres de grande força; 

animais, entre eles macacos, cães, cavalos e principalmente leões são 

representados como parte integrante da fauna da cultura; cenas de guerra 
                                                             
3 Doutor em Antropologia e Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Religião da PUC-SP. 
4 Doutor em Ciências da Religião pela UMESP. filipeoligui@gmail.com 
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capturam a atenção narrando visualmente as conquistas do império; 

opulentas esculturas de criaturas antropozoomórficas aladas e de seres 

protetores se avolumam diante dos nossos olhos apresentando a imponência 

daquele que alguns identificam como “império da brutalidade”. Este trabalho 

demonstrará, através de stelas, algumas das práticas bárbaras praticadas 

pelos assírios e poder que a religião exercia na prática da violência. 

 

 

*** 

 

A Hipótese da religião como adaptativa na evolução humana: um argumento 

com base no modelo Three Stages of Trance – TST 

 

Clarissa De Franco5 

 

O artigo tem como foco o argumento da religião como tendo função 

adaptativa no processo de evolução da espécie humana. Tal argumento 

encontra seu núcleo na teoria desenvolvida por arqueólogos, como David 

Lewis-Williams, David Pearce, Jacques Cauvin e Jean Clottes, que buscam 

estabelecer conexões entre expressões artísticas pré-históricas e estados 

mentais de transe encontrados nas religiões xamânicas. Esses estudos têm 

como chave de leitura o modelo dos três estágios do transe (TST – Three 

Stages of Trance), através dos quais se formula que os padrões mentais dos 

povos do Paleolítico Superior e Neolítico são similares aos nossos, sendo 

anatomica e comportamentalmente “modernos”. Para os autores, a religião 

pode ser compreendida como um laço unificador psicocultural, que encontra 

suas raízes na mente humana. 

 

 

 

                                                             
5 Psicóloga da UFBAC, doutora em Ciências da Religião. clarissadefranco@hotmail.com  
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GT 2– Diversidade religiosa no        

 cotidiano escolar: saberes,  

práticas e conflitos 
 

 

 

Coordenação  

 

 

Lívia Alessandra Fialho da Costa (UNEB) 

 

Deyse Luciano de Jesus Santos (UNEB) 

 

[C] Jurandir de Almeida Araújo (UNEB) 

 

 

 

Resumo 

 

A compreensão do Brasil enquanto país multicultural, pluriétnico e 

plurireligioso nos convida a refletir sobre as dinâmicas que envolvem as 

relações humanas numa sociedade miscigenada e com forte presença de 

referenciais religiosos orientadores do cotidiano da maior parte da população 

nacional. Diante disso, a escola se vê convidada a elaborar estratégias de 

convivência entre os “iguais” numa sociedade que enxerga a diferença como 

algo negativo. As perguntas são muitas: como contemplar a diversidade 

cultural numa escola secularmente pensada enquanto una, cristã, 

heteronormativa e eurocêntrica? O GT em questão tem como objetivo refletir 

como o projeto democrático brasileiro tem revelado uma sociedade 

intolerante, partindo de uma análise da repercussão da proposta da 
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diversidade como tema norteador da educação nacional. Interessa-nos 

pesquisas, debates e reflexões sobre como as Leis e projetos políticos que 

asseguram o aspecto positivo da diversidade sociocultural no espaço escolar 

tem sido compreendido e atuado efetivamente nas instituições educacionais; 

outros temas são relevantes para este GT, como aqueles que se relacionam 

com as maneiras como os sujeitos têm lidado com o conflito entre a religião, a 

diversidade cultural, sexual e de gênero. 

 

 

Programação 

 

[411] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Religião e política: 

campos de aproximação e 

permeabilização 

 

(Daiana N. da Rosa, 

Frank A. Mezzomo, 

Cristina Satiê de Oliveira 

Pátaro) 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Diversidade e identidade 

cultural: a relação das 

aulas de Educação Física 

e a religiosidade na escola 

 

(Urania da C. Marques) 

 

[P] A importância da 

religiosidade em sala de 

aula  

 

(Jair Alves Lima Júnior, 

Telma Reis de Lima, 

Mariza Barreto Souza) 
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A pedagogia do terreiro 

de Candomblé 

 

(Magali Maria de Sales 

dos Santos, Ingrid de 

Sales dos Santos) 

  

 

[P] Conversa ao pé do 

fogão: relato de uma 

vivência da culinária 

cotidiana brasileira como 

forma de resgate e 

valorização das tradições 

afro-ameríndias 

 

(Luciano Ferreira Alves, 

Denise Yoshie Niy) 

 

 

Jovens Sem Religião: 

representações de política 

e religião dos ingressantes 

da Universidade Estadual 

do Paraná (Unespar) 

 

(Lara de Fátima 

Grigoletto Bonini) 

 

 

O silêncio das Igrejas 

Cristãs protestantes 

brasileiras em relação às 

questões dos Negros no 

país 

 

(Jurandir de Almeida 

Araújo, Deyse Luciano de 

Jesus Santos) 
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Laicidade na escola 

pública: aqui e acolá 

 

(Gabriela Abuhab 

Valente) 

 

 

 

 

 

 

Religião e política: campos de aproximação e permeabilização 

 

Daiana Nunes da Rosa6 

Frank Antonio Mezzomo7 

Cristina Satiê de Oliveira Pátaro8 

 

A pesquisa analisa o perfil de jovens universitários de cursos de bacharelado 

no que se refere às ações e representações sobre religião e política. Para a 

realização da pesquisa utilizamos a metodologia survey com aplicação de 

questionário junto a estudantes ingressantes em 2014 dos cursos de 

bacharelado da Unespar, Câmpus de Campo Mourão. O questionário, 

aplicado a 157 ingressantes, aborda o perfil socioeconômico, religioso e 

político dos estudantes. Os resultados permitem apontar para permeabilização 

de fronteiras entre os campos religioso e político, com, relevância para a 

influência exercida pela religião no modo como esses jovens entendem e atuam 

social e politicamente. 
                                                             
6 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de Campo 

Mourão. Pesquisa desenvolvida junto ao grupo de pesquisa Cultura e Relações de Poder e 

conta com bolsa de estudo do CNPq. daiananunesdarosa@gmail.com 
7 Doutor em História e professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade 

e Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná (PPGSeD/Unespar). Câmpus de 

Campo Mourão, Brasil. frankmezzomo@gmail.com 
8 Doutora em Educação e professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

Sociedade e Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná (PPGSeD/Unespar). 

Câmpus de Campo Mourão, Brasil. crispataro@gmail.com 
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*** 

 

 

Diversidade e identidade cultural: a relação das aulas de educação física e a 

religiosidade na escola 

 

Urania da Costa Marques9 

 

Este estudo visa compreender a diversidade cultural na escola, tomando como 

elemento cultural a capoeira e leva em consideração a problematização das 

temáticas no contexto escolar e como essa diversidade nos remete a 

implicações relacionadas á forte presença de alunos de variados segmentos 

religiosos, e tem como questão norteadora: È possível trabalhar a capoeira 

enquanto uma atividade pedagógica da Educação Física, contemplando a Lei 

10.639/03 incluindo a cultura africana no currículo, com um grande número 

de cristãos que são resistentes á cultura negra na escola? Dessa forma a 

proposta tem como objetivo mapear os conflitos e tensões presentes no 

cotidiano das atividades pedagógicas do Colégio Estadual Bartolomeu de 

Gusmão, no que diz respeito a contemplar a Lei 10.639/03 nas atividades 

propostas nas aulas de Educação Física. 

 

 

*** 

 

 

A pedagogia do terreiro de Candomblé 

 

Magali Maria de Sales dos Santos10 

                                                             
9 Especialista em Metodologia da Educação Física, esporte e lazer (UNEB). Professora da 

Rede Pública de Ensino Estadual- SEC- BAHIA; Vinculada ao grupo de Pesquisa 

Formacce- UFBA; uraniamarques@yahoo.com.br 
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Ingrid de Sales dos Santos11 

 

Acreditando que podemos contribuir para desconstruir falsos conceitos 

referentes aos saberes (conhecimentos) passados nas Comunidades de 

Terreiros de Candomblé. O presente estudo tem como objetivo comunicar a 

pesquisa intitulada: A Pedagogia do Terreiro de Candomblé, que tem como 

objetivo conhecer e analisar as experiências educativas alternativas à 

educação formal na Comunidade de Terreiro de Candomblé Sindiragombê. 

 

 

*** 

 

 

Jovens Sem Religião: representações de política e religião dos ingressantes da 

Universidade Estadual do Paraná 

 

Lara de Fátima Grigoletto Bonini12 

 

A pesquisa em desenvolvimento objetiva identificar o perfil e as 

representações político-religiosas dos jovens sem religião, ingressantes em 

2014 na Universidade Estadual do Paraná – Unespar. Utilizamos o survey por 

meio de plataforma on-line, em que identificamos 150 universitários que 

declararam acreditar em Deus, mas não possuir religião. A religiosidade dos 

jovens investigados é composta de rearranjos entre a espiritualidade subjetiva 

e crenças de diferentes religiões. Destacamos também os modos de 

participação política em iniciativas como campanhas solidárias e movimentos 

                                                                                                                                             
10 Mestranda em Educação e Subjetividade/Sapiens – Faculdade de Ciências Humanas 

orientada pela Coordenada pela Doutoranda Deyse Luciano. 
11 Graduanda em Letra Vernáculas/ Universidade Federal da Bahia. 
12 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e 

Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Câmpus de Campo 

Mourão/PR. A pesquisa em desenvolvimento é vinculada ao Grupo de Pesquisa “Cultura e 

Relações de Poder” e conta com apoio financeiro da CAPES. 
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estudantis. A partir das compreensões dos universitários, problematizamos as 

formas de engajamento e imbricação entre os campos religioso e político.  

 

 

*** 

 

 

O silêncio das Igrejas Cristãs protestantes brasileiras em relação às questões 

dos Negros no país 

 

Jurandir de Almeida Araújo13 

Deyse Luciano de Jesus Santos14 

 

O presente artigo tem como objetivo tecer uma análise teórico-reflexiva acerca 

da omissão e silêncio das igrejas evangélicas no que se refere ao lugar 

marginal que a população negra ocupa na sociedade brasileira desde o 

período escravista. Compreendendo que essa é uma discussão que reflete a 

dificuldade dos cristãos em lidar com as questões étnico-raciais nos espaços de 

educação, devido à problemática em torno da cultura de matriz africana, 

tecida e resistida nos terreiros de candomblé. Como a escola de fato pode 

contribuir com a desconstrução de uma sociedade racista, se lidar com a 

história e cultura africana no seu currículo tem sido cada vez mais difícil 

devido a problemática questão religiosa presente nesse espaço? 

 

 

*** 

 

                                                             
13 Mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB). Professor Formador do Curso de Pedagogia EaD/UNEB. Membro do Grupo de 

Pesquisa Educação, Desigualdade e Diversidade e da Associação Brasileira de Pesquisadores 

(as) pela Justiça Social (ABRAPPS). juran-araujo@hotmail.com 
14 Doutoranda e Mestra em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB). Membro do Grupo de Pesquisa Educação, Desigualdade e Diversidade. 

deyse10luciano@gmail.com 
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Laicidade na escola pública: aqui e acolá 

 

Gabriela Abuhab Valente15 

 

O termo laicidade não é propriedade intelectual de nenhuma nação e de nenhuma 

cultura, ou seja, está sujeito a diferentes interpretações. O debate internacional 

sobre o tema possui grande relevância para o avanço de compreensões e para a 

troca epistemológica. Essa comunicação tem como finalidade apresentar um 

recorte de uma pesquisa de doutorado retratando o debate que cerca as 

propriedades culturais e suas consequências no chão da escola a partir de 

determinados entendimentos da noção de laicidade para docentes brasileiros e 

franceses. O escopo da pesquisa é alcançado tendo por base o estudo de 

documentos históricos, legais, curriculares e acadêmicos no Brasil e na França. 

 

 

*** 

 

 

[PÔSTER] Conversa ao pé do fogão: relato de uma vivência da culinária 

cotidiana brasileira como forma de resgate e valorização das tradições afro-

ameríndias 

 

Luciano Ferreira Alves16 

Denise Yoshie Niy17 

                                                             
15 Doutoranda em Sociologia da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, sob orientação de Maria da Graça Jacintho Setton. Membro do Grupo de 

Estudos Práticas de Cultura Contemporanea (GPS/FEUSP). 

gabriela.abuhab.valente@gmail.com 
16 Bacharel em Artes Cênicas com Habilitação em Direção Teatral (ECA/USP), pós-

graduando lato sensu em Teologia de Tradição Oral – Memória, identidade e cultura das 

religiões afro-brasileiras (FTU), Pós-graduando stricto sensu em Educação na área de 

Cultura e Organização (FEUSP), Monitor do Laboratório Experimental de Arte-Educação 

& Cultura – Lab_Arte (FEUSP). 
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Objetivo: descrever e analisar uma vivência de tradição oral realizada na 3ª 

Jornada Pedagógica da Diretoria Regional de Educação do Butantã (PMSP) 

no segundo semestre de 2015. Fundamentação teórico-metodológica: a 

vivência partiu de conhecimentos pertinentes ao universo afro-ameríndio 

relativos ao convívio doméstico, mais especificamente na cozinha. Os 

participantes foram convidados a preparar uma pequena refeição e 

estimulados a partilhar histórias familiares. Pretendeu-se, assim, ressaltar o 

espaço doméstico, reproduzido no ambiente escolar, como formador de 

identidade, preservador da memória e transmissor de saberes étnico-culturais, 

tendo como pano de fundo a aplicação das leis 10.639 e 11.645. 

 

 

*** 

 

 

[PÔSTER] A importância da religiosidade em sala de aula 

 

Telma Reis de Lima18 

Jair Alves Lima Júnior19 

Mariza Barreto Souza20 

 

O presente trabalho tem como objetivo comunicar uma pesquisa de campo 

realizada em doze escolas da educação básica no Município de Lauro de 

                                                                                                                                             
17 Doutoranda e Mestre em Ciências pelo Programa de Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), Graduação em Comunicação 

Social pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). 
18Graduanda do 5º semestre do Curso de Pedagogia da Faculdade Maurício de Nassau, Polo 

Lauro de Freitas. Integrante do grupo de estudos e pesquisa:  Identidades religiosas 

negociações e conflitos na escola sob a coordenação da Profa. Ms. Deyse Luciano. 
19 Graduando do 5º semestre do Curso de Pedagogia da Faculdade Maurício de Nassau, Polo 

Lauro de Freitas. Integrante do grupo de estudos e pesquisa:  Identidades religiosas 

negociações e conflitos na escola sob a coordenação da Profa. Ms. Deyse Luciano. 
20 Graduanda do 5º semestre do Curso de Pedagogia da Faculdade Maurício de Nassau, Polo 

Lauro de Freitas. Integrante do grupo de estudos e pesquisa: Identidades religiosas 

negociações e conflitos na escola sob a coordenação da Profa. Ms. Deyse Luciano. 
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Freitas – Bahia fruto de uma proposta de iniciação científica no curso de 

pedagogia na disciplina Educação para as relações étnico raciais realizadas 

em duas turmas no semestre letivo 2015.1, que foram aproveitados no grupo 

de Estudos Identidades religiosas negociações e conflitos em sala de aula. O 

interesse naquele momento era de compreender como de fato a temática vem 

sendo discutida nas escolas públicas, cujo objetivo foi investigar como a Lei 

10.639/03 vem sendo contemplada nas práticas pedagógicas presentes nas 

escolas. Os dados revelaram que apesar da maioria se reconhecerem negros, - 

alunos, professores e gestores- o sentimento de pertença histórico e cultural 

africano ainda não se faz presente no cotidiano das escolas, sendo o aspecto 

religioso um dos grandes entraves no que diz respeito ao trabalho com a 

referida Lei. 
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GT3 –  Educação confessional 

protestante no Brasil 

  

 

 

Coordenação 

 

 

Vasni de Almeida (UFT) 

 

César Romero Vieira (UNIMEP) 

 

 

 

Resumo 

 

Os protestantes se estabeleceram definitivamente o seu campo religioso no 

Brasil a partir de 1810, com a chegada dos anglicanos e luteranos. No decorrer 

do século vieram os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas e outros 

dentre as igrejas consideradas históricas ou tradicionais. Uma prática 

bastante comum entre essas igrejas era a preocupação de missionários e 

missionárias em implantar escolas onde houvesse igrejas. Na igreja, a 

conversão de almas; na escola, a busca de adesão ao projeto cultural e 

educacional dos evangélicos. Presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos 

ganharam visibilidade na sociedade muito em função das escolas primárias, 

secundárias e superiores que organizaram no País. No século XX, 

assembleianos e adventistas também constituíram suas escolas. Uma educação 

escolar que se pretendia diferenciada em relação às escolas públicas e 

confessionais católicas romanas foi sendo ofertada aos brasileiros. O GT 

propõe debater as práticas e os discursos que apontam para a relação entre as 

escolas e as igrejas, bem como o religioso nas práticas escolares confessionais, 
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o que envolve o gênero, a política, a cultura. Não se trata do ensino religioso 

propriamente dito, mas da presença da confessionalidade em várias esferas do 

ensino escolar. 

 

Programação 

 

 

[500c] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Diretrizes educacionais da 

Igreja Metodista e sua 

aproximação com a 

proposta de Educação 

Libertadora em Paulo 

Freire 

 

(Josué Adam Lazier) 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Colégio Piracicabano: 

práticas religiosas e 

representação cultural 

 

(Silvana Meirielle 

Cardoso) 

 

 

Mulheres metodistas na 

educação escolar: 

ensinando no interior 

paulista na Primeira 

República 

 

(Vasni de Almeida) 
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Protestantismo e 

educação no Brasil 

(Cesar Romero Amaral 

Vieira) 

  

 

Inserção evangélica no 

mundo universitário: os 

discursos de ciência e fé 

na Igreja Sara Nossa 

Terra 

 

(Elaine da Silveira 

Ribeiro Ferrarese) 

 

 

O Conselho de Estado e as 

liberdades civis no Brasil 

 

(João Marcos Leitão 

Santos) 

 

 

 

 

 

Colégio Piracicabano: práticas religiosas e representação cultural 

 

Silvana Meirielle Cardoso21 

Cesar Romero Amaral Vieira22 

 

O eixo central deste trabalho consiste em investigar as práticas socioculturais e 

religiosas empreendidas pelo Colégio Piracicabano, veiculadas nas páginas da 

                                                             
21 Graduanda em História pela Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP e 

participante do Grupo de Pesquisa Educação e Protestantismo – GPEP. 
22 Doutor em Ciências da Religião; doutor em Educação e Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba. Coordenador do 

Grupo de Pesquisa Educação e Protestantismo – GPEP. 

109



 

 

Gazeta de Piracicaba, no período de 1882 a 1898. Período este que se inaugura com 

a abertura da Gazeta e que circunscreve os anos em que a fundadora do Colégio 

Piracicabano, a missionária Martha H. Watts, esteve na direção deste 

estabelecimento de ensino. O objetivo principal é compreender como a circulação 

dessas práticas foram apropriadas pelo discurso republicano, de modo a perceber 

sua contribuição para a produção de representações que passaram a fazer parte 

do cotidiano de uma sociedade em transformação. 

 

 

*** 

 

 

Inserção evangélica no mundo universitário: os discursos de ciência e fé na 

Igreja Sara Nossa Terra  

 

Elaine da Silveira Ribeiro Ferrarese23 

 

Esta comunicação é parte da pesquisa que temos desenvolvido no programa 

de pós-graduação em História da Educação na UNIMEP/SP . Nosso objeto é a 

Igreja Evangélica Sara Nossa Terra e como ela conduz seus fiéis por meio de 

práticas religiosas que dialogam com a atual sociedade escolarizada. A SNT 

data de 1992 e é classificada como neopentecostal (ou a terceira onda do 

pentecostalismo brasileiro), conta atualmente com cerca de 1,3 milhões de 

membros e mais de mil templos espalhados no Brasil e exterior. É uma igreja 

que estimula a dedicação aos estudos, valorização do trabalho e qualificação 

profissional. Sua estrutura é baseada em Células de Multiplicação, assim 

desde o momento da conversão de uma pessoa há um acompanhamento 

extremamente pessoal por um líder, com o objetivo de conduzir os novos 

membros, seja com orientações e conselhos para suas vidas particulares, como 

família, vida profissional e material, como os ensinos das doutrinas da igreja. 

Após observações e estudos das diferentes práticas religiosas da SNT 

                                                             
23 Mestranda em Educação, na linha de pesquisa História e Filosofia da Educação – 

UNIMEP. Bolsista CNPq. 
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percebemos que as pregações, ensinos e livros da instituição estão saturados 

de incentivos para que os fieis estudem, tenham sucesso profissional e 

alcancem postos de poder em repartições públicas e privadas, com isso, a 

igreja, por meio de seus membros, torna-se mais forte e influente. Nas 

primeiras conclusões do trabalho podemos afirmar que a igreja SNT tem se 

utilizado da sociedade escolarizada para expandir o seu domínio. Além da 

ênfase da igreja na formação acadêmica e especialização profissional dos 

membros, nos dois últimos anos a SNT tem ofertado um evento intitulado 

Conferência Ciência e Fé que, de acordo com nossas observações, é um evento 

a fim de promover a inserção da instituição no mundo universitário captando 

novos fieis a partir de um discurso conciliador entre ciência e Fé. Para esta 

comunicação pretendo apresentar as práticas e discursos que ocorrem neste 

evento e a relação que se dá igreja SNT e universidade. Para a concretização 

da pesquisa, realizamos um levantamento de fontes primárias documentais 

aos sites eletrônicos das igrejas, livros publicados por seus fundadores e DVDs 

com mensagens dos principais líderes, além do referencial teórico que norteia 

a pesquisa, baseados em Max Weber, utilizando as categorias do Tipo Ideal, 

Dominação e Racionalização. 

 

 

*** 

 

 

Diretrizes educacionais da Igreja Metodista e sua aproximação com a 

proposta de educação libertadora em Paulo Freire 

 

Josué Adam Lazier24 

 

 

O trabalho decorre da hipótese de que as Diretrizes para a Educação na 

Igreja Metodista - DEIM apresentam aproximações com a educação 

libertadora preconizada pelo educador Paulo Freire. Para a realização da 

                                                             
24 Doutor em Educação. Universidade Metodista de Piracicaba. UNIMEP. 
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pesquisa, é feito um levantamento dos documentos que antecederam a 

aprovação do DEIM, bem como assinalado o contexto onde estes documentos 

foram gestados. Destacam-se destes documentos aspectos fundantes da 

filosofia educacional metodista que vai se formando com a busca de uma 

igreja que se faça presente no contexto social e cuja ação educacional 

responda aos desafios da sociedade. São indicados os conceitos e concepções 

que dão o contorno da missão da Igreja Metodista e da educação como uma 

das ações que visam o cumprimento da sua missão. Busca-se, no que concerne 

à educação libertadora em Paulo Freire, os aspectos fundamentais de sua 

pedagogia, bem como um breve histórico do contexto onde se desenvolveu a 

chamada Pedagogia do Oprimido e os desdobramentos desta em outros 

escritos do referido educador. Ao elencar aspectos fundamentais da educação 

libertadora freireana destacam-se chaves que serão utilizadas para a leitura 

do documento da Igreja Metodista intitulado Diretrizes para a Educação na 

Igreja Metodista, com o objetivo de verificar se há aproximações entre as duas 

filosofias educacionais. Constata-se que há aproximações da educação 

libertadora na perspectiva de Paulo Freire na elaboração das diretrizes 

educacionais da Igreja Metodista. 

 

 

*** 

 

 

Mulheres metodistas na educação escolar: ensinando no interior paulista na 

Primeira República 

 

Vasni de Almeida25 

 

O Instituto Noroeste de Birigui começou suas atividades na esteira do processo 

religioso instaurado pelos metodistas no interior paulista na segunda década 

do século XX. Foi fundado em 18 de fevereiro de 1918, sob a responsabilidade 

da Associação Metodista de Mulheres da Conferencia Anual Central, da 

                                                             
25 Universidade Federal do Tocantins (UFT). vasnialmeida@uft.edu.br 
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missão metodista no Brasil. Esse fato é significativo, pois, enquanto a maioria 

das escolas ligadas a essa denominação nas regiões Sul e Sudeste foi 

organizada pelas sociedades femininas norte-americanas, essa escola foi 

implantada por uma associação formada e dirigida por brasileiras. Isso não 

significava que não recebesse orientações pedagógicas e religiosas da cultura 

escolar estadunidense, porém, apontava uma busca de autonomia das 

instituições metodistas brasileiras, com possibilidade de, no futuro, constituir 

um modelo de ensino inteiramente voltado a realidade nacional. Os esforços 

feitos para a fundação da escola, as origens dos recursos para a sua 

manutenção e a integração de setores sociais locais ao projeto educacional 

proposto são sinais de um ensino afinado com os interesses de uma sociedade 

que carregava as marcas do regime republicano instaurado. No artigo ainda 

analisaremos as perspectivas religiosas de Cyrus Basset Dawsey, o missionário 

que delegou às mulheres metodistas a condução da escola. 

 

 

*** 

 

 

Protestantismo e educação no Brasil 

 

Cesar Romero Amaral Vieira26 

 

O protestantismo missionário está presente na sociedade brasileira a mais de 

um século com suas igrejas e seus colégios formando, instruindo e 

influenciando pessoas das mais variadas matizes ideológicas e confissões 

religiosas. Muito já se falou sobre sua contribuição para formação 

sociopolítica do Brasil, mas aqui, quero lançar um pouco mais de luzes sobre 

                                                             
26 Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e 

doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). É docente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação desde 2009 e coordenador do Grupo de Pesquisa 

Educação e Protestantismo – GPEP/CNPq. Atualmente ocupa o cargo de Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIMEP. crvieira@unimep.br 
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sua contribuição para o cenário educacional brasileiro, a partir de um olhar 

seletivo sobre a história da educação metodista no período de sua implantação 

em terras nacionais. Esta pesquisa procura avançar sobre a análise dos 

processos pedagógicos, práticas educativas e culturas escolares postas em 

circulação pelo Colégio Piracicabano.   

 

 

*** 

 

 

O Conselho de Estado e as liberdades civis no Brasil 

 

João Marcos Leitão Santos27 

 

O debate ao Conselho de Estado como agência política e como órgão 

executivo, refletia o país católico, ante a demanda da presença imigrante e 

consigo o credo protestante. Este presença esbarrava numa legislação que 

privilegiava o catolicismo. Esta comunicação informa a compreensão que o 

Conselho teve da questão mais grave, que eram os casamentos de acatólicos a 

partir da reunião plena de maio de 1856, que firmou jurisprudência para as 

mudanças na legislação civil do Brasil. A heterogeneidade política no 

Conselho permitiu adoção do método analítico, de onde se derivam as 

conclusões que os direitos civis estavam condicionados aos projetos políticos 

dos diferentes segmentos, daí porque se esvazia o caráter substantivo, para 

opções tangenciais, onde o direito não era o principio, mas a consequência. 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Professor do Programa de Pós-Graduação e História da Universidade Federal de 

Campina Grande e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 

Universidade Federal da Paraíba. Coordenador do Grupo de Pesquisa Religião e Ordem 

Política. tmejph@bol.com.br 

114

mailto:tmejph@bol.com.br


 

 

 GT  4 – Espiritualidade e 

feminilidade: empoderamento 

 e liberdade da mulher  

 

 

 

Coordenação 

 

 

Cátia Cilene Lima Rodrigues (PUC/SP) 

 

 

 

Resumo 

 

É resultado de pesquisas arqueológicas e antropológicas, especialmente por 

meio do resgate de peças artísticas de cunho religioso, que as sociedades pré-

escrita apresentavam uma organização social diferente da atual, cuja relações 

entre homem e mulher, e desses com a natureza eram predominantemente de 

caráter feminino: ou seja, com lógica que respeitava ciclos da natureza, fases 

da lua, estações climáticas. No que tange ao sagrado, especialmente nas 

religiões monoteístas contemporâneas, há um suprimento dos elementos 

cíclicos e de princípio feminino, com uma forte predominância dos elementos 

masculinos e do patriarcado. O Sagrado Feminino foi resignado à segundo 

plano ou mesmo negligenciado pelas grandes religiões institucionais. Contudo, 

movimentos religiosos ou espiritualistas conhecidos como “Círculos de 

Mulheres” ou “Sagrado Feminino” são meios pelos quais essa dinâmica 

primordial humana pode se manifestar.  Dessa forma, o objetivo deste GT é 

selecionar trabalhos que apresentem pesquisas sobre a Espiritualidade e 

Feminilidades, especialmente no que tange à religiosidade, os cultos, as 
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representações, os ritos, as danças, os cânticos e as lendas das muitas 

divindades femininas, maternas e férteis que expressam o arquétipo da Grande 

Mãe por meio da cultura popular e ingênua nos dias atuais, a despeito das 

formas regimentadas da vivência do Sagrado.  

 

 

Programação 

 

[524] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

  

Sem Atividades 

 

 

Mulheres na macumba do 

terreiro e na macumba no salão. 

Descobrindo novos espaços da 

macumba 

 

(Maria Elise G.B.M. Rivas) 

 

 

Sem Atividades 

 

 

 

 

Correlações Psicológicas entre a 

Solutio alquímica e as orixás 

Oxum e Yemanjá 

 

(Ricardo Assarice dos Santos) 

 

 

O Sagrado Feminino e o 

despertar da energia feminina 

que existe dentro de casa 

 

(Giovana Barbosa) 

 

 

O Sagrado Feminino na Arte 

Popular: Embu das artes 

 

(Cátia Cilene Lima Rodrigues) 

 

116



 

 

 

Autoconhecimento: a força da 

mulher intuitiva 

 

(Carolina Marçal) 

 

 

O mito de Vênus e a Mulher 

Contemporânea 

 

(Marília Leocádio) 

 

 

 

 

 

Mulheres na macumba do terreiro e na macumba no salão. Descobrindo 

novos espaços da macumba 

 

Maria Elise G.B.M. Rivas28 

 

O objetivo desse trabalho é uma análise parcial sobre as macumbas cariocas e 

a presença das mulheres nas mesmas, em matérias jornalísticas  do final do 

século XIX e início do século XX.  O campo empírico é constituído de 18 

jornais entre o ano de 1870 a 1921 disponibilizados na rede pela Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. Os resultados preliminares dos dados apontaram 

para as macumbas como uma religião com presença das mulheres, mas não 

apenas isso. Também assinalaram para as macumbas como uma forma de 

musicalidade incorporada ao cotidiano das diversas classes sociais, que 

atravessaram décadas, como o bloco de carnaval Chora na Macumba e 

Melhorzinho na macumba. Ela marca presença como música de salão tocado 

em clubes, desde 1884, entre eles: Clube Olympico Guanabara, Clube da 

União dos Amadores da (ilegível-observação minha)  Orgânica, Clube 

internacional de Regatas, Clube Progressistas e Fenianos. Também ocupava 

                                                             
28 Doutoranda do Programa de Ciências da Religião da PUC-SP.  

maria.eliserivas@gmail.com 
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lugar em crônica e poesias divulgados nos jornais. A macumba, que 

encontramos se apresenta como rituais, poucos definidos e, um estilo musical e 

ambos com a presença feminina. O referencial teórico utilizado é a 

hermenêutica da suspeita de Elisabeth Fiorenza o que possibilitou encontrar  

as mulheres de modo explicito, mas também implícito no texto, Joan Scott 

com a indicação de uma leitura não literal das fontes em um ponto de vista 

histórico à partir do gênero e Perrot buscando as mulheres nos silêncios da 

história contada. 

 

 

*** 

 

 

Correlações Psicológicas entre a Solutio alquímica e as orixás Oxum e 

Yemanjá 

 

Ricardo Assarice dos Santos29 

 

Este trabalho pretende apresentar de forma sintética o simbolismo psicológico 

da solutio – operação alquímica relacionada à água e ao mergulho 

transformador no inconsciente – embasado pela Psicologia Analítica do pós-

junguiano Edward F. Edinger. Em seguida, apresentar as possíveis 

correlações arquetípicas e simbólicas desta operação com as maiores 

representações afrodescendentes da Grande Mãe na cultura brasileira: as 

orixás Oxum, rainha da água doce e Yemanjá, rainha dos mares. 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Psicólogo formado pelo Mackenzie, aluno de pós-graduação em Ciências da Religião da 

PUC/SP. 
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*** 

 

 

O Sagrado Feminino e o despertar da energia feminina que existe dentro de 

casa 

 

Giovana Barbosa30 

 

O Sagrado Feminino é o despertar da energia feminina que existe dentro de 

casa Ser. Quando se desperta o amor e respeito a si mesmo tem-se a 

oportunidade de adentrar neste lindo processo de autoconhecimento. A 

mulher foi apontada como "culpada" por ingerir o fruto proibido desde os 

primórdios tempos de Adão e Eva, e a partir dai elas vivem na culpa imputada 

a elas por esta e outras passagens por uma sociedade patriarcal. A sociedade e 

a própria mulher não conscientiza, valoriza e até ridiculariza este poder que 

vive no espaço do seu subconsciente.  Este viver em "culpa" é um modo de 

vida que flagela e a aprisiona neste Universo de submissão, controle e 

discriminação. Neste círculo vicioso de auto vitimização e apontamentos da 

sociedade, acabam criando um padrão de comportamento que apenas 

"servem" os padrões masculinos e esquece-se de ocupar seu próprio lugar 

como um ser que possui o poder e o dom de gerar vidas. 

 

 

*** 

 

 

O mito de Vênus e a Mulher Contemporânea 

 

Marília Leocádio31 

                                                             
30 Terapeuta Renascedora, Guardiã do Sagrado Feminino, Trainer em PNL, Master Coach, 

Facilitadora e Trainer em Vivencias voltadas para o desenvolvimento humano e o 

Renascimento do Ser Essência. 
31 Graduanda em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

leocadio.marilia@gmail.com 
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A influência da Mitologia e da narrativa dos mitos sob o desenvolvimento das 

sociedades ocidentais, nossa cultura e por consequência nossa subjetividade e 

cotidiano é incontestável. O pensamento mítico dá origem a narrativas que 

procuram organizar questões que mobilizam o homem em histórias, para que 

pudessem simbolizar e pensar sobre as grandes questões da humanidade. 

Apesar de todos os avanços tecnológicos e filosóficos que o homem trouxe 

consigo através dos séculos, os mitos além de ainda estarem presentes 

vivíssimos em nosso inconsciente coletivo e em formas arquetípicas, nos 

presenteiam também com a ajuda na compreensão da realidade de maneira 

mais profunda, sendo uma porta de entrada para o universo simbólico. Desta 

forma, percebemos que os mitos são extremamente atuais e que os arquétipos 

mitológicos eclodem em diversos fenômenos sociais, políticos e individuais 

onde os mitos são reeditados e re-contextualizados pela vida contemporânea 

constantemente. Tendo em vista este universo inconsciente, simbólico e 

arquetípico, o presente trabalho tem como objeto de estudo o Mito de Vênus, 

deusa do amor e da beleza, saída da espuma do mar,  e a Mulher 

Contemporânea, produto das mudanças da identidade da mulher, resultado 

das transformações na globalização e economia. O objetivo desta análise e 

estudo é identificar justamente as influências do Mito de Vênus na psique da 

Mulher Contemporânea, propondo um resgate do Sagrado Feminino, tão 

esquecido e descuidado na contemporaneidade, através desta vivência do 

Mito. Como método, um levantamento bibliográfico e revisão teórica 

abordando os conceitos de Mito e Mitologia em geral, um estudo aprofundado 

no Mito de Vênus, por fim análise da Mulher Contemporânea. Ao final dos 

estudos, proponho uma análise de como esses Símbolos e Alegorias podem 

influenciar esta Mulher, buscando enfim um recuperação e ressignificação do 

Sagrado Feminino por meio deste Mito. 
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*** 

 

 

O Sagrado Feminino na Arte Popular: Embu das artes 

 

Cátia Cilene Lima Rodrigues32 

 

O presente trabalho pressupõe a compreensão da arte como interpretação e 

expressão da realidade humana manifestada de forma simbólica. Não é 

novidade que a arte é uma das mais puras formas de expressão da realidade 

humana. Através desse meio, desde a pré-história, a humanidade tem 

manifestado seus medos, seus anseios, suas dúvidas. Seja por meio de mitos, de 

lendas, seja por meio de narrativas, de cânticos, por esculturas, pinturas ou 

teares, o ser humano utiliza linguagem simbólica para expressar a sua 

realidade concreta e subjetiva, ampliando a consciência da sua realidade sutil 

e subjetiva, carregando de sentido a existência, naturalmente cheia de 

angústia e questionamento. Assim, a arte é um meio original e transformador 

que canaliza o pensamento de seu tempo, bem como os elementos subjetivos 

coletivos, próprios do Ser Humano. Apresenta um caráter desafiador e contra 

cultural, que expõe à luz os sentimentos e necessidades recalcados e 

reprimidos pela civilização. No que tange ao sagrado, especialmente nas 

religiões monoteístas contemporâneas, há um suprimento dos elementos 

cíclicos e de princípio feminino, com uma forte predominância dos elementos 

masculinos e do patriarcado. O Sagrado Feminino foi resignado à segundo 

plano ou mesmo negligenciado pelas grandes religiões institucionais. Contudo, 

a arte é um meio pelo qual essa dinâmica primordial humana pode se 

manifestar. É resultado de pesquisas arqueológicas e antropológicas, 

especialmente por meio do resgate de peças artísticas de cunho religioso, que 

as sociedades pré-escrita apresentavam uma organização social diferente 

desta, cuja relações entre homem e mulher, e desses com a natureza eram 

predominantemente de caráter feminino: ou seja, com lógica que respeitava 

                                                             
32 psicóloga, doutora em Ciências da Religião com pós-doutorado em Ciências da Religião 

pela PUC/SP. catiaclrodrigues@hotmail.com 
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ciclos da natureza, fases da lua, estações climáticas. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho é apresentar pesquisa sobre a religiosidade e as representações 

artísticas em esculturas das muitas divindades femininas, maternas e férteis 

que expressam o arquétipo da Grande Mãe por meio da arte popular e 

ingênua nos dias atuais, a despeito das formas regimentadas da vivência do 

Sagrado, produzidas pela cultura popular e expostas na feira de artes em 

Embu das Artes, SP. 
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   GT 5 – Estratégias e 

experiências metodológicas 

em gênero e religião 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Claudirene Bandini (PUC/SP) 

 

Valéria Cristina Vilhena (MACKENZIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comunicações do GT 5 foram realocadas 

em outros GTs. 
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    GT 6 – Filosofias e 

cognições da fé 

 

 

Coordenação 

 

 

Clarissa De Franco (UFABC) 

 

José Altran (PUC/SP) 

 

 

Resumo 

 

A persistente crença em “algo além” ao longo do devir humano pergunta se a 

religiosidade é simplesmente uma construção social, ou se teria, afinal, uma 

marca antropológica. Há na fé uma raiz comum que antecede seus 

desdobramentos culturais, como já suspeitaram historiadores da religião, 

céticos e místicos? E de quais formas poderíamos compreender as convicções 

do homo religiosus, epistemologicamente? Cogita-se que, reconhecendo 

semelhanças da fé anteriores à subsequente “tradução” pelo aparato simbólico 

de determinada religião, poderíamos amolecer intolerâncias que emergem, 

justamente, da diferença entre suas diversas formas de manifestação. Este GT 

recebe pesquisas que investigam tais hipóteses tanto sob conceitos gerais 

quanto em obras ou religiões específicas, sobretudo em perspectiva filosófica 

(epistemologia, fenomenologia, mística), dando espaço também a abordagens 

psicológicas e das ciências cognitivas. 
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Programação 

 

[aud333] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

  

A sufocação do direito 

nativo consuetudinário 

como uma desconstrução da 

religiosidade social 

 

(Marlene Duarte Bezerra) 

 

 

Sem Atividades 

 

 

Sem Atividades 

 

O sentido da morte em 

Blaise Pascal 

 

(Andrei Venturini Martins) 

 

 

O ícone da Trindade de 

Andrei Roublev 

 

(Wilma Steagall De 

Tommaso) 

 

O ato religioso e a relação 

entre homem e Deus: A 

teoria do conhecimento 

religioso segundo o filósofo 

Max Scheler 

 

(Maiara Rúbia Miguel) 

 

 

Franz Rosenzweig e a 

questão do sionismo 

 

(José Luiz Bueno)  
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O niilismo nietzschiano e os 

valores. É possível 

encontrar na 

contemporaneidade? 

 

(Júlio Cesar Rodrigues) 

 

 

Epistemologização e 

instrumentalização da fé 

ante Bergson 

 

(José Altran) 

 

 

 

 

 

A sufocação do direito nativo consuetudinário como uma desconstrução da 

religiosidade social 

 

Marlene Duarte Bezerra33 

 

A comunicação pretende discutir a relação do direito com a religião. 

Questiona-se a sufocação do Direito nativo consuetudinário pautado nos usos 

e costumes de cada povo e a imposição de uma regulamentação consolidada 

em um estatuto normativo montado para defender os interesses da "Coroa" e 

colocado em ação por uma elite de profissionais bem treinados e articulados 

nas questões das práticas de Justiça "burocrático-patrimonialistas". Em 

termos teóricos, a jurisprudência antropológica também dimensiona as 

manifestações religiosas dos povos arcaicos. A comunicação pretende 

explicitar alguns dos elementos desse processo evolutivo a partir da obra 

Crime e costume na sociedade selvagem (1926) do antropólogo polaco, 

Bronislaw Malinowski que refletiu sobre a ausência da escrita e da prática 

                                                             
33 Mestranda em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

marlene.mdb@gmail.com 
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religiosa no âmbito da antropologia jurídica. O autor trabalhou 

empiricamente com populações das Ilhas Trobriand, ao nordeste da Nova 

Guiné em 1926 e deixou-nos a reflexão de que o conhecimento das teorias da 

jurisprudência antropológica poderá ter fornecido os princípios orientadores 

da legislação e administração colonial, "A lei e a ordem permeiam os usos 

tribais das raças primitivas, regem o curso monótono da existência cotidiana e 

também os atos mais importantes da vida pública" (MALINOWSKI, 2003, 

p.10). Malinowski apontou a necessidade da jurisprudência antropológica 

como base para as discussões das relações entre direito e religião, pois destaca 

que nas sociedades arcaicas o direito está repleto de religião, porque o ser 

arcaico vive no temor constante dos poderes sobrenaturais. 

 

 

*** 

 

 

O Sentido da morte em Blaise Pascal 

 

Andrei Venturini Martins 34 

 

Qual é o sentido da morte para Blaise Pascal? Saber o sentido implica 

conhecer o significado da morte, sua relevância e as consequências 

comportamentais do conhecimento desta ideia. Para este estudo, meu objeto 

será alguns fragmentos da obra Pensées e nos Écrits sur la Grâce. Sustento 

que o sentido da morte para o filósofo francês não é unívoco, mas plural, já 

que em cada um de seus textos a morte assume um sentido diferente. Meu 

objetivo será elucidar a abrangência do sentido da morte na teoria do pecado 

original, na psicologia profunda do divertissement, frente à certeza da 

dissolução iminente, e, por fim, no fragmento da Aposta. 

 

                                                             
34 Doutor em Filosofia e Docente no Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), 

membro do Núcleo de Estudos em Mística e Santidade (NEMES) da PUC-SP. 

dreivm@hotmail.com 
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*** 

 

 

O ícone da Trindade de Andrei Roublev 

 

Wilma Steagall De Tommaso35 

 

A comunicação tem o objetivo de apresentar a mística do ícone, A Trindade 

do monge russo iconógrafo do século XIV, Andrei Roublev.  Para 

compreensão dessa obra será preciso voltar à passagem do livro do Gênesis, 

(18 1-15), a Hospitalidade de Abraão e pela vida e obra do eremita russo 

Sergio Radogène (1314-1392) que viveu na época em que a Rússia sofreu 

violentas devastações dos tártaros.  A base para essa comunicação, o que 

importa do ponto de vista estético não são os meios usados pelo iconógrafo 

para atingir esse desvelamento do nouménal, mas sim o fato de que o monge 

artista nos tenha transmitido a revelação que lhe foi feita pela contemplação 

do mistério da Trindade por Sergio Radogène. Para ilustrar  esses aspectos, 

além do ícone de Roublev, serão também apresentados outros ícones da 

Trindade.  

 

 

*** 

 

 

O ato religioso e a relação entre homem e Deus: A teoria do conhecimento 

religioso segundo o filosófo Max Scheler 

 

Maiara Rúbia Miguel36 

                                                             
35 Doutora em Ciências da Religião pela PUC-SP. Pesquisadora e palestrante especialista em  

arte sacra e religião. Profª. convidada da PUC-COGEAE e Profª. do MUSEU DE ARTE 

SACRA DE SÃO PAULO. Participa do grupo de Pesquisa Nemes coordenado pelo Prof. Dr. 

Luiz Felipe Pondé desde 2006. 

128



 

 

 

Vivenciar as consequências da Primeira Guerra Mundial sensibilizou a vida 

do filosófo alemão Max Scheler e consciente do clima intelectual, em 

específico, com o que havia sido produzido no âmbito da fenomenologia da 

religião, empreendeu um sistema de conformidade entre religião e filosofia 

para elaboração de uma teoria do conhecimento religioso, que tornou viável 

compreender a manifestação do divino sob o mundo sistematizado em sua 

obra “Do eterno no homem” publicada em 1922. Nesse sentido, esse trabalho 

se propõe em esmiuçar o desdobramento do principio epistemológico religioso 

que influência a possibilidade de conexão entre Deus e o homem levando em 

conta as considerações do filosófo Max Scheler. 

 

 

*** 

 

 

Franz Rosenzweig e a questão do sionismo 

 

José Luiz Bueno37 

 

Franz Rosenzweig, importante pensador judeu alemão do início do século XX, 

abordou em sua obra filosófico-teológica, dentre outros temas, a questão do 

sionismo. Este movimento, favorável à criação de um estado judaico como 

solução para o problema da sobrevivência de judeus que, na Europa, apesar 

                                                                                                                                             
36 Graduada (licenciada) em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. Desenvolve a pesquisa intitulada: A força do líder e 

modelo sob a experiência religiosa: Uma análise à luz de Max Scheler, sob orientação do 

Prof. Dr. Newton Aquiles Von Zuben. É integrante do grupo de pesquisa: Ética, 

Epistemologia e Religião, cuja linha de pesquisa é o Fenômeno religioso: dimensões 

epistemológicas. 
37 Mestre em Filosofia e Doutorando em Ciências da Religião no PEPG em Ciências da 

Religião PUC-SP.  Professor de Filosofia na FAAP. Membro do NEMES - Grupo de 

Pesquisas do PEPG Ciências da Religião da PUC. Bolsista CAPES/FUNDASP. 

jluizb@yahoo.com.br 
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de se deixarem assimilar cultural e socialmente, não conseguiam a segurança 

de serem considerados cidadãos plenos. Pretendemos abordar a censura e a 

recusa de Rosenzweig ao sionismo com base na sua crítica à redução da 

religião à categoria de cultura como também na sua filosofia política 

messiânica, que, analisando as formas sociológicas do judaísmo e do 

cristianismo, propunha uma perspectiva de mútua dependência entre ambos. 

 

 

*** 

 

 

O niilismo nietzschiano e os valores: 

é possível encontrar valores na contemporaneidade? 

 

Júlio Cesar Rodrigues38 

 

Essa comunicação se propõe a apresentar as ideias do filósofo contemporâneo, 

o alemão Friedrich Nietzsche através do jesuíta Paul Valadier, ao buscar 

entender quais as novas perspectivas desse ser humano na 

contemporaneidade. Uma vez que, durante a Idade Moderna, ele se 

acostumou a se enxergar como o “senhor da natureza”, mas que na passagem 

para a contemporaneidade, se viu desnudo e perdido. Onde está Deus nesse 

momento?  E os outros valores absolutizados do real (Verdade, Bem, Justiça) 

perderam seu lugar de referência máxima em nome de um niilismo não-

destrutivo, mas possibilitador de realidades e genealogias de valores e ideais 

do ser humano e de suas escolhas ao longo do cotidiano. 

 

 

                                                             
38 Mestre em Ciências da Religião – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 

Professor na Faculdade de Direito de Contagem. Grupo de Pesquisa Religião e Cultura. 

Religare - Conhecimento e Religião. 
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*** 

 

 

Epistemologização e instrumentalização da fé ante Bergson 

 

José Altran39 

 

Das inúmeras discordâncias paradigmáticas das ciências da religião desde fins 

de século XIX, uma enfática dicotomia entre a empiria e a fenomenologia se 

destaca: a impressão de incomunicabilidade epistemológica entre a 

subjetividade da fé e a concretude de suas manifestações parece nos impedir 

de entender o fenômeno em sua totalidade. Aqui levantamos alguns 

pensamentos do filósofo Henri Bergson, buscando subsídios teóricos para 

melhor enxergarmos a demarcação entre a fé de caráter epistêmico-

cognoscível e a fé de caráter instrumental-social – e, ao mesmo tempo, o 

caráter reflexivo e necessário de ambos polos na formação daquilo que mais 

ou menos consensualmente entendemos por “religião”. 

 

 

 

 

                                                             
39 Mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP, membro do NEMES (Grupo de Pesquisa 

em Mística e Santidade) da PUC-SP, editor da Último Andar (Cadernos de Pesquisa em 

Ciências da Religião) da PUC-SP. altran@gmail.com 
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GT 7 – Gênero, religião e política 

 

 

Coordenação 

 

 

Emerson Roberto da Costa (UMESP) 

 

Priscila Kikuchi Campanaro (UMESP) 

 

[C] Claudirene Bandini (PUC/SP) 

 

[C] Valéria Cristina Vilhena (MACKENZIE) 

 

 

 

Resumo 

 

A proposta desse Grupo de Trabalho é reunir investigadores/as das mais 

diversas áreas para, em perspectiva interdisciplinar, discutir pesquisas que 

envolvam a articulação entre gênero, religião e política, sobretudo em sua 

relação com a diversidade sociocultural, demandas de direitos e a pluralidade 

religiosa de forma interativa com as interfaces da laicidade visando 

aprofundar a compreensão sobre a democracia, sobre os direitos difusos, 

coletivos, individuais e homogêneos das pessoas. A atual formatação do campo 

religioso brasileiro apresenta um paradoxo significativo se compreendida no 

contexto histórico da modernidade. Em um aspecto temos um cenário plural, 

efervescente, em constante movimento, que extrapola seus limites de atuação, 

com fronteiras flexíveis logo, é adaptável e favorece o desenvolvimento de 

múltiplas possibilidades. Por outro lado, percebe-se o recrudescimento dos 

fundamentalismos religiosos que, legitimados por determinados princípios e 

doutrinas religiosas, sugerem a supressão da liberdade, da diversidade e a 
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ausência de limites entre o público e o estatal. A partir desses pressupostos, 

esse Grupo de Trabalho pretende aglutinar pesquisas que além da articulação 

entre gênero, política e religião contemplem temas como o aborto, a 

criminalização da homofobia, a diversidade sexual, a bioética, a laicidade, os 

desafios interpostos pela atuação de parlamentares religioso/as no Congresso 

Nacional e os desafios oriundos dessa dinâmica para a laicidade estatal e para 

a experiência de grupos minoritários e alijados de poder. 

 

 

 

Programação 

 

 

[506] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

Diversidade e pluralidade 

religiosa no Brasil: a 

crescente influência da 

moral cristã na esfera 

pública 

 

(Rodrigo Batista Silva) 

 

Ela fez o milagre e ele foi 

santificado. Maria de 

Araújo: gênero e relação de 

poder no colonialismo 

religioso brasileiro 

 

(Carlos Alberto Tolovi, 

Eliane Nunes Estrela) 

 

 

Diário de bordo: relatos da 

vivência de mulheres 

mulçumanas em São 

Bernardo do Campo 

 

(Kayte Chaves Oliveira de 

Lima) 

 

 

O PSC e a noção de 

“família tradicional” como 

identidade partidária e 

religiosa: análise do 

processo eleitoral de 2014 

 

(Eder William dos Santos) 

 

 

Religiosidade e bigamia no 

Recôncavo da Bahia colonial 

 

(Thiago Melo de Souza) 

 

Família e situação de rua na 

perspectiva de instituições 

evangélicas de Assistência 

Social 

 

(Naira Pinheiro dos Santos) 

 

133



 

 

 

A construção social da 

laicidade no Brasil 

contemporâneo: ação 

política delimitada pelo 

discurso religioso 

evangélico 

 

(Emerson Roberto da 

Costa) 

 

 

Relações de gênero: 

mulheres benzedeiras em 

Belém (PA) 

 

(Iracema Silva Costa) 

 

A escada da abstração como 

modelo de análise da 

secularização 

 

(Jorge Botelho Moniz) 

 

 

Gênero e Política: relatos a 

partir da experiência do 

Partido Feminista Sueco 

 

(Osiel Lourenço de 

Carvalho) 

 

Relações de gênero na 

censura católica a romances 

na primeira metade do 

século XX 

 

(Fernanda Cássia dos 

Santos)  

 

 

Gênero e religião no Santo 

Daime: desafios 

metodológicos 

 

(Camila de Pieri Benedito) 

 

 

Homofobia religiosa e 

produção de políticas para 

a população LGBT 

 

(Graziela Ferreira 

Quintão) 

 

Irmão Sol, Irmã Lua: 

gênero, poder e clausura na 

Ordem de Santa Clara de 

Assis, São Paulo 

 

(Vanessa de Faria Berto) 

 

Mulheres proibidas ou 

masculinizadas? 

 

(João Pedro Gonçalves 

Araújo) 

 

 

 

O PSC e a noção de “família tradicional” como identidade partidária e 

religiosa: análise do processo eleitoral de 2014 

 

Eder William dos Santos40 

                                                             
40 Mestrando em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Membro do Grupo de Estudos 

de Gênero e Religião Mandrágora/NETMAL e do Grupo de Pesquisa memória religiosa e 

vida cotidiana: interpretações historiográficas e teológico-literárias (UMESP). Bolsista 

CNPq. Orientadora: Profa. Dra. Sandra Duarte de Souza. ederwilliam@ymail.com 
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Segundo o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), há o registro de 42.275.440 evangélicos, ou seja, 22,2% da 

população total do Brasil. Portanto, os dados do IBGE, corroboram o 

crescente interesse de agremiações políticas pelo eleitorado evangélico no 

pleito ocorrido em 2014, pois os evangélicos se aproximam de um quarto da 

população do país. Em vista disso, na contemporaneidade, o Partido Social 

Cristão (PSC) se apresenta no cenário da arena política brasileira como o 

partido que representa, defende e valoriza a “família tradicional”. 

 

 

*** 

 

 

Irmão Sol, Irmã Lua: gênero, poder e clausura na Ordem de Santa Clara de 

Assis – São Paulo. 

 

Vanessa de Faria Berto41 

 

A pesquisa procurou conhecer as formas de vivência/ convivência que as 

monjas da Ordem de Santa Clara estabeleceram para si, desde sua chegada ao 

Estado de São Paulo, buscando compreender as mudanças e as permanências 

presentes nessa realidade específica, tão singular para o Seculum quanto para 

a própria vida eclesiástica, a partir da análise das constantes (re)significações 

que as Clarissas realizam sobre sua própria situação. Nesta abordagem foi 

possível constatar que as monjas tanto se adaptaram a uma realidade 

capitalista para sobreviver economicamente, quanto mantiveram-se atentas 

aos seus preceitos fundadores, organizando-se em unidades cenobíticas e 

ritmando seu cotidiano por práticas de silêncio e solidão. A profissão dos votos 

de pobreza, obediência e castidade permaneceram como partes inerentes à sua 

vocação. O estudo dessa religiosidade monástica possibilitou o conhecimento 

                                                             
41 Professora Doutora em Ciências Sociais (2015) pela Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília. vanessadfberto@gmail.com 
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de seus ritos e suas solenidades, de ontem e hoje, nos quais as monjas 

estabelecem e reforçam seus vínculos com o sagrado.  

 

 

*** 

 

 

A construção social da laicidade no Brasil contemporâneo: ação política 

delimitada pelo discurso religioso evangélico 

 

Emerson Roberto da Costa42 

 

Essa comunicação objetiva a análise da relação entre religião e política 

considerando a atuação de candidatos/as e parlamentares evangélicos/as na 

legislatura de 2011 a 2014 e a forma de intervenção desses atores no espaço 

político brasileiro quanto à promulgação de leis e o desenvolvimento de 

políticas públicas que contemplem, dentre outras, a regulamentação dos 

direitos reprodutivos, a criminalização da homofobia, a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo e os desafios oriundos dessa posição para o Estado 

Brasileiro que se posiciona como laico.  Ora, se laico remete à ideia de isenção, 

legislar legitimado por determinados princípios fundamentados em doutrinas 

religiosas, pode sugerir a supressão da liberdade, da diversidade e a ausência 

de limites entre o público e o estatal. Ainda que a laicidade não atue 

especificamente como processo de exclusão ou como elemento de combate 

entre religião e política, pode ser considerada como equação fundamental que 

proporciona aos sujeitos viver coletiva e individualmente a liberdade e a 

pluralidade. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento dessa 

proposta fundamentam-se na análise e interpretação bibliográfica; 

levantamento documental; análise dos discursos de parlamentares e líderes 

religiosos/as divulgados pela mídia, proferidos no plenário e adotados para 

embasar projetos de leis; pesquisa qualitativa com a realização de entrevistas 

e observações das posturas públicas adotadas pelos/as candidatos/as e 

                                                             
42 Pós-graduando emCiências da Religião (UMESP). 
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parlamentares. Nesse sentido, os postulados das Ciências da Religião 

devidamente correlacionados com a interpretação do conjunto de dados 

obtidos no campo de pesquisa, podem identificar o lugar do religioso na 

sociedade de forma interativa com as interfaces da laicidade visando 

aprofundar a compreensão sobre a democracia, sobre os direitos difusos, 

coletivos, individuais e homogêneos das pessoas. 

 

 

*** 

 

 

A escada da abstração como modelo de análise da secularização 

 

Jorge Botelho Moniz43 

 

A partir da década de 1960 os sociólogos da religião procuraram estudar a 

relação da religião com a modernidade através da lente da secularização. Ou 

seja, decidiram analisar dois conceitos essencialmente controvertidos através 

de um conceito chapéu, pejado de propriedades nocionais, e reduzi-lo a uma 

variável unidimensional. Face às dificuldades metodológicas daí derivadas, 

propomos um estudo context sensitive e path-dependent da secularização de 

modo a maximizarmos os ganhos epistemológicos. Para tal recuperamos a 

escada da abstração de Sartori (1970). Ela oferece ao investigador social um 

trade-off entre o número de casos a ser analisados e o de propriedades 

pertencentes a cada um. Quantos mais casos, menores as propriedades que se 

podem observar e por isso mais abstrato o conceito – secularização clássica –; 

quanto menos casos, mais propriedades e mais concreto o conceito – nossa 

proposta de pesquisa.  

 

                                                             
43 Doutorando em Ciência Política, especialidade de Teoria e Análise Política, pela 

Universidade Nova de Lisboa. Bolsista de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Apoiado pela agência de 

fomento: Erasmus Mundus Action 2 Programme da União Europeia. Email: 

jobomoniz@gmail.com 
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*** 

 

 

Ela fez o milagre e ele foi santificado. Maria de Araújo: gênero e relação de 

poder no colonialismo religioso brasileiro 

 

Carlos Alberto Tolovi44 

Eliane Nunes Estrela45 

 

 

Na madrugada do dia 1º de março de 1889, Maria de Araújo estava reunida 

com outras mulheres na pequena capela de Juazeiro do Norte. Ao receber a 

comunhão das mãos de Padre Cícero percebe que a hóstia sangra em sua 

boca. A partir daquele momento tudo mudaria em sua vida e no pequeno 

lugarejo onde habitava. As grandes romarias começam a transformar 

Juazeiro em “Terra Santa”. Contudo, se o milagre foi o elemento propulsor de 

toda transformação que ocorreu neste lugar, e se este aconteceu na boca de 

Maria de Araújo, o que explica o fato de Padre Cicero ter se tornado santo? 

Nossa proposta consiste em uma reflexão crítica, baseado em pesquisa 

documental, que busca evidenciar as bases epistemológicas do colonialismo 

religioso dentro das estruturas de poder da Igreja Católica da época, tendo 

como referência os conflitos em Juazeiro do Norte. 

 

 

*** 

 

 

 

                                                             
44 Doutorando em Ciências da Religião na PUC – SP. Bolsista CAPES/CNPq. Professor de 

Filosofia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri – CE. 
45 Mestranda em Gestão e Avaliação na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Coordenadora da CREDE 19 – Juazeiro do Norte - CE. 
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Características da nova civilização: espiritualidade e ultrarreligião na 

Teologia Messiânica 

 

Ivan Gomes da Silva46 

 

Essa comunicação objetiva a análise da relação entre religião e o conceito de 

ultrarreligião na Igreja Messiânica Mundial do Brasil (IMMB).Ressaltam 

entre outros fatores, os aspectos necessários que a civilização atual deve 

possuir para ultrapassar a transição da era da noite para a era do dia, de 

acordo com a IMMB equivale ao Juízo Final profetizado por Jesus Cristo. 

Para a IMMB ultrapassar a fase mencionada acima significa a concretização 

do Mundo Ideal. No entanto, do ponto de vista da IMMB, primeiramente, o 

ser humano deve transformar-se em espiritualista e suas ações sempre 

voltadas ao amor altruísta (amor ao próximo). Dessa forma, haverá a crença 

em um Deus Supremo e que desde nossa concepção, temos a missão de 

concretizar, juntamente com ELE, o Mundo Ideal. Neste sentido, percebemos 

que a IMMB defende um conceito de Ultrarreligião em que todas as áreas 

relacionadas ao ser humano como as ciências, a política, a medicina, a arte, a 

agricultura, etc., devem estar de inseridas na religião. A metodologia utilizada 

desenvolvimento desse artigo esta baseado na análise e interpretação 

bibliográfica de diversas publicações da IMMB, bem como palestra dos líderes 

da própria instituição. 

 

 

*** 

 

 

Diário de bordo: relatos da vivência de mulheres muçulmanas em São 

Bernardo do Campo 

 

Kayte Chaves Oliveira de Lima47 

                                                             
46 Aluno da Faculdade Messiânica. 
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Este artigo tem por objetivo através da observação no campo de pesquisa, 

realizar um relato etnográfico da vivência das relações de gênero de mulheres 

muçulmanas frequentadoras de uma mesquita em São Bernardo do Campo. 

Em complemento a este relato, utilizarei bibliografias muçulmanas para 

auxiliar na compreensão da cosmovisão destas mulheres. 

 

 

*** 

 

 

Gênero e Política: relatos a partir da experiência do Partido Feminista Sueco 

 

Osiel Lourenço de Carvalho48 

 

Em pesquisa divulgada pelo Relatório Global de Igualdade Sexual do Fórum 

Mundial Econômico apontou a Suécia como o país mais igualitário do mundo 

em 2006. Nesse mesmo país, 47% das pessoas se consideram feministas. 

Entretanto para o partido feminista sueco há muito ainda a ser feito. O 

referido partido é denominado Iniciativa Feminista (criado em 2005). Essa 

comunicação tem como objetivo principal relatar e discutir as principais 

pautas de atuação do Inciativa Feminista, entre as quais destacaremos a luta 

contra o racismo, a igualdade econômica e a luta contra as mais variadas 

formas de violência.   

 

*** 

 

 

                                                                                                                                             
47 Mestranda em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, é bolsista 

CAPES. Participa do Grupo de Pesquisa Mandrágora Netmal, coordenado pela Professora 

Sandra Duarte de Souza. kayteoliveira@hotmail.com 
48 Doutorando em Ciências da Religião na UMESP Bolsista CAPES e membro do Grupo de 

Pesquisa Teologia no Plural Orientador: Prof. Dr Claudio de Oliveira Ribeiro 

osiel_carvalho@yahoo.com.br 
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Família e situação de rua na perspectiva de instituições evangélicas de 

assistência social 

 

Naira Pinheiro dos Santos49 

 

O perfil da população em situação de rua na região metropolitana de São 

Paulo é atravessado por questões de gênero e que denotam um estreito 

imbricamento entre o privado e o público. Os conflitos familiares, associados 

ou não ao uso abusivo de drogas, são muito frequentemente apontados como 

fatores desencadeadores da situação de rua. Contudo os homens predominam 

entre a população em situação de rua. Trata-se de analisar, desde uma 

perspectiva de gênero e com base em dados de pesquisa de campo, a 

percepção de líderes e agentes de instituições evangélicas de assistência social 

atuando na região centro de São Paulo acerca da família e do papel da família 

frente ao uso abusivo de drogas pela população atendida e ao longo do 

processo terapêutico.  

 

 

*** 

 

 

Gênero e religião no Santo Daime: desafios metodológicos 

 

Camila de Pieri Benedito50 

 

Circunscrito no universo das religiões ayahuasqueiras e sob a perspectiva 

teórica de gênero e religião, minha pesquisa de doutoramento tem como 

                                                             
49 Pós-doutoranda e professora colaboradora no PPGCR da Universidade Metodista de São 

Paulo UMESP, bolsista do PNPD/CAPES, membro do grupo de pesquisa em gênero e 

religião – Mandrágora/ NETMAL. 
 
50 Bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

da UFSCar. “Membro do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política” do PPGS-

UFSCar. Orientada pelo professor André Ricardo de Souza. 
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objetivo observar e interpretar a construção da subjetividade das adeptas do 

Santo Daime a partir da categoria mulher, dentro de uma comunidade 

referência fora da Amazônia. Nesta apresentação, busco elucidar o percurso 

pelo qual cheguei a esse tema, assim como a definição do caminho 

metodológico, que articula a pesquisa etnográfica com entrevistas 

semiestruturadas em profundidade e a leitura de textos litúrgicos. Também 

busco elucidar o porquê da escolha de uma comunidade de referência para a 

análise.  

 

 

*** 

 

 

Relações de gênero: mulheres benzedeiras em Belém (PA) 

 

Iracema Silva Costa51 

 

A comunicação focaliza como tema a prática da benzeção; existente na cidade 

de Belém, capital do Estado do Pará, exercida por mulheres especialistas 

identificadas por seus clientes como “benzedeiras”. Uma prática que compõe 

uma das manifestações do catolicismo popular. Nesse contexto, a presente 

investigação sobre o tema é um estudo etnográfico de três mulheres 

benzedeiras em Belém. Guardiãs da fé e do cuidado, executam a sua prática, 

se assemelhando a outros profissionais de cura como pajés, pais e mães santo, 

e que ao longo do seu aprendizado vão traçando um percurso que vai lhes 

qualificando na arte de promover a cura. Nesta comunicação apresento dados 

atuais articulando variáveis como gênero, religião e cultura no atual campo 

religioso da metrópole paraense.   

 

 

                                                             
51 Mestre em Ciências da Religião pelo Programa de Pós Graduação  em Ciências da 

Religião da Universidade do Estado do Pará -UEPA. 
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*** 

 

 

Homofobia religiosa e produção de políticas para a população LGBT 

 

Graziela Ferreira Quintão52 

 

A partir de 2004, um conjunto de iniciativas governamentais começava a 

assegurar a promoção de cidadania para a população LGBT ao mesmo tempo 

em que evidenciava a necessidade de implementação de políticas públicas no 

combate ao preconceito, à discriminação e à exclusão que atingem essa 

população. Por outro lado, os grupos religiosos evangélicos, sobretudo os (neo) 

pentecostais, tendem para um posicionamento contrário à aceitação social dos 

homossexuais, buscando a intervenção na arena política como forma de 

proteger os interesses e preceitos morais de sua comunidade religiosa. O 

presente trabalho propõe examinar as pressões exercidas por lideranças 

religiosas da Frente Parlamentar Evangélica, que culminaram no 

cancelamento do chamado kit gay e a oposição contra a aprovação da 

criminalização da homofobia, utilizando argumentos que ressaltam o direito à 

liberdade religiosa. Tais embates apontam os desafios colocados na atualidade 

à produção de políticas públicas para a população LGBT. 

 

 

*** 

 

 

Relações de gênero na censura católica a romances na primeira metade do 

século XX 

 

Fernanda Cássia dos Santos53 

                                                             
52 Assistente Social, Doutoranda em Política Social/UFF 
53 Doutoranda do curso de História da Universidade Federal do Paraná. Linha de pesquisa: 

Intersubjetividade e pluralidade: reflexão e sentimento na História. Financiamento: Capes. 

fernanda.ufpr@yahoo.com.br 
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Através da literatura, escritores do início do século XX no Brasil registram a 

modernização e as mudanças que ocorriam nos costumes e nos papéis sociais 

destinados a homens e mulheres. Muitas delas foram vistas como ameaças 

pela Igreja Católica, preocupada em recatolicizar os seus fiéis. Sendo assim, 

religiosos envolveram-se em debates sobre a “boa” e a “má” literatura, 

passando a reivindicar a censura de obras literárias que atentassem contra a 

moral e aos bons costumes. Nesse sentido, o presente trabalho, busca 

compreender como se estruturou esse controle às obras literárias, motivado 

pelo discurso religioso marcado pela defesa da moral e pela normatização dos 

papeis de gênero. 

 

 

*** 

 

 

Religiosidade e bigamia no Recôncavo da Bahia colonial 

 

Thiago Melo de Souza 54 

 

A religiosidade na América portuguesa se configurou de forma multifacetada, 

o que evidencia uma especificidade da religião colonial. Dentro desse universo 

religioso, o presente artigo tem como intenção refletir sobre algumas questões 

a respeito da religiosidade feminina, dentro do recorte das mulheres bígamas 

no Recôncavo da Bahia que foram processadas pela Inquisição. Analisando os 

casos de Catarina Pereira e Joana Rodrigues, duas mulheres que 

compartilharam o mesmo período e a experiência de serem julgadas pelo 

Tribunal do Santo Ofício, nos deixando, através do que foi registrado pelo 

notário em seus processos, suas falas em respostas às perguntas do inquisidor. 

Essas fontes tem se mostrado muito ricas, no sentido de ser possível se pensar 

alguns aspectos de suas práticas e as maneiras como essas mulheres lidavam 

                                                             
54 Mestrando no Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal da 

Bahia, bolsista FAPESB. 
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com o catolicismo tridentino, principalmente nas questões que tangem modelo 

matrimonial estabelecido no Concilio de Trento. A partir dos processos 

inquisitoriais pelos quais essas mulheres passaram, buscamos observar e 

articular aos estudos de Gênero, História das Mulheres e da Família, para 

compreender e analisar os aspectos de sua religiosidade, costume e cotidiano 

na colônia. 

 

 

*** 

 

 

A escada da abstração como modelo de análise da secularização 

 

Jorge Botelho Moniz55 

 

A partir da década de 1960 os sociólogos da religião procuraram estudar a 

relação da religião com a modernidade através da lente da secularização. Ou 

seja, decidiram analisar dois conceitos essencialmente controvertidos através 

de um conceito chapéu, pejado de propriedades nocionais, e reduzi-lo a uma 

variável unidimensional. Face às dificuldades metodológicas daí derivadas, 

propomos um estudo context sensitive e path-dependent da secularização de 

modo a maximizarmos os ganhos epistemológicos. Para tal recuperamos a 

escada da abstração de Sartori (1970). Ela oferece ao investigador social um 

trade-off entre o número de casos a ser analisados e o de propriedades 

pertencentes a cada um. Quantos mais casos, menores as propriedades que se 

podem observar e por isso mais abstrato o conceito – secularização clássica –; 

quanto menos casos, mais propriedades e mais concreto o conceito – nossa 

proposta de pesquisa. 

 

                                                             
55 Doutorando em Ciência Política, especialidade de Teoria e Análise Política, pela 

Universidade Nova de Lisboa. Bolsista de doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
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  GT  8 – História cultural das 

religiões 

 
  

Coordenação 

 

 

Eliane Moura da Silva (UNICAMP) 

 

Harley Abrantes Moreira (UFRN) 

 

[C] Júlia Rany Campos Uzun (UNICAMP)    

 

 

 

Resumo 

 

O objetivo deste simpósio temático é discutir acerca do estudo das religiões na 

perspectiva da História Cultural das Religiões (BENATTE, 2014). Essa 

perspectiva é devedora das consequências da chamada “virada cultural”, 

notadas, sobretudo, a partir da década de 1970, quando grupos de 

historiadores questionavam esquemas teóricos mais herméticos e 

generalizantes, tentando abordar fenômenos culturais mais específicos em 

seus recortes temporais e espaciais, enfocando as distinções de natureza 

cultural em detrimento de explicações sociais, políticas e econômicas mais 

gerais (BURKE, 2008). Pensar as religiões a partir das práticas e estratégias 

contidas no escopo da História Cultural permite resignificar a religião como 

parte integrante de culturas específicas, desenvolvidas em tempos e espaços 

determinados, o que torna seu estudo especialmente relevante na medida em 

que atua na desconstrução de generalizações que podem funcionar como 
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ferramentas dos atos de violência, nas diversas religiões em variadas 

espacialidades e temporalidades. 

 

 

Programação 

 

 

[413/528] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

 

 

 

 

O discurso ultramontano de 

Dom Antônio Joaquim de Melo 

(1851-1861) 

 

(Tatiana Costa Coelho) 

 

A Invenção da Imagem 

Autoral de Chico Xavier: 

jogos de sedução e 

convencimento na escrita de 

si em palavras minhas  

 

(André Victor Cavalcanti 

Seal da Cunha) 

 

 

A joyful noise! - A formação da 

cultura gospel no Deep South 

norte-americano 

 

(Júlia Rany Campos Uzun) 

 

As fotografias das missões 

batistas brasileiras na 

África lusófona em período 

de descolonização: 

representações de um 

projeto missionário 

 

(Harley Abrantes Moreira) 

 

 

O Tratado sobre a Simonia, de 

Jan Hus, 1413: um texto para 

tchecos 

 

(Thiago Borges de Aguiar) 

 

O uso de Representações 

Sociais e do conceito de 

Imaginário na História do 

Esoterismo: a Gnose de 

Samael Aun Weor 

 

(Marcelo Leandro de 

Campos) 
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Entre doutrinas e costumes: 

definindo normatizações e 

sociabilidades dos fieis da 

Assembleia de Deus 

 

(Igor José Trabuco da Silva) 

 

Contos populares e 

paganismo: uma 

permanência religiosa 

através da literatura 

 

(Andréa Caselli) 

 

 

Santo Afonso de Ligório, Santa 

Tereza D’Ávila e São Francisco 

de Assis: interfaces religiosas 

 

(José Leandro Peters) 

 

Kissimbiê: Águas do saber. 

Compreendendo a política 

de musealização como 

estratégia das comunidades-

terreiro 

 

(Elizabeth Castelano Gama) 

 
 

Olhar para si para ver o outro: 

um códice, um reinado e o poder 

simbólico do Comentário ao 

Apocalipse do Beato de Liébana 

(1047) 

 

(Carolina Akie Ochiai Seixas 

Lima) 

 

 

 

 

O uso de Representações Sociais e do conceito de Imaginário na História do 

Esoterismo: a Gnose de Samael Aun Weor 

 

Marcelo Leandro de Campos56 

 

                                                             
56 Historiador e Mestrando em Ciências da Religião pela PUC Campinas, com bolsa da 

CAPES; membro do Centro de Estudos sobre o Esoterismo Ocidental da UNASUR (CEEO-

UNASUR). mlcampos_2005@hotmail.com 
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Nossa comunicação busca contribuir com os debates do campo acadêmico de 

História do Esoterismo Ocidental, onde despontam historiadores como 

Antoine Faivre e Wouter Hanegraaff, que busca analisar os processos 

específicos de adaptação da magia/esoterismo ao que Weber chama de 

Desencantamento do Mundo. A partir de uma aproximação histórico-

comparativa, centrada nas dinâmicas histórico-culturais de apropriação das 

doutrinas e institucionalização de práticas, vamos acompanhar o trajeto de 

fundação e desenvolvimento de uma escola esotérica colombiana, o 

Movimento Gnóstico Cristão Universal, a partir dos conceitos de 

representação social e imaginário. 

 

 

*** 

 

 

Visualidades coloniais: A gravura De smalle en de brede Weg de Hieronymus 

Wierix do ano 1619 

 

Helmut Renders57 

 

A comunicação interpreta a gravura De smalle en de brede Weg (o caminho 

estreito e o caminho largo) de Hieronymus Wierix, criada no ano 1619 na 

cidade de Antuérpia, já sob domínio espanhol. O objetivo é analisar uma 

expressão da cultura visual religiosa católica que influenciou as Américas e o 

Brasil colônia e que inspirou a cultura visual evangélica brasileira, no caso, 

mediante a xilogravura de Charlotte Reihlen no século 19. Como método 

aplicam-se os três passos de interpretação de arte religiosa renascentista 

propostos por Ernst Panofsky, a descrição pré-iconográfica, a análise 

                                                             
57 Teólogo pelo Theologisches Seminar Der Evangelisch-methodistischen Kirche in 

Deutschland (RFA, 1987) e pela Kirchliche Hochschule Wuppertal (Hebraico, RFA, 1984), 

doutor em Doctor of Ministry pelo Wesley Seminary Washington, DC (EUA, 1998), lato 

sensu e doutor em Ciências de Religião pela Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP), pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professor da UMESP. 
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iconográfica e a interpretação iconológica. Espera-se enriquecer a 

compreensão da cultura visual religiosa na América Latina e no Brasil 

inclusive na sua transconfessionalidade, investigando seu rico fundo 

imaginário. 

 

 

*** 

 

 

A invenção da imagem autoral de Chico Xavier: jogos de sedução e 

convencimento na escrita de si em palavras minhas  

 

André Victor Cavalcanti Seal da Cunha58 

 

Esta pesquisa realiza uma análise de Chico Xavier como portador de uma 

imagem autoral inventada, construída pela complexa dinâmica da inter-

relação produção, recepção e apropriação de suas obras. O período do recorte 

cronológico foi do final de 1931 até o início de 1938. Investigou-se, pois, a 

criação da imagem autoral de Xavier, concebendo esta como uma elaboração 

coletiva da qual participaram vários sujeitos, dentre eles intelectuais ligados 

ao movimento espírita, editores e leitores. Pôde-se compreender seu 

surgimento na cena literária espiritista, integrando um projeto coletivo 

elaborado e capitaneado por lideranças da Federação Espírita Brasileira. 

Quanto a sua escrita de si, pôde ser identificadas nos textos prefaciais 

assinados pelo medium estratégias de sedução e convencimento, com o uso de 

um amplo espectro de dispositivos textuais voltados à denegação autoral, 

permitindo a Chico Xavier maior atuação como autor-ator na cena literária 

espiritista.  

 

 

                                                             
58 Professor do Departamento de História da UERN- Campus Central, Doutor em História 

pela UFC. A Pesquisa contou com o financiamento do CNPQ. Foi realizada sob a orientação 

da Prof.ª Dr.ª Meize Regina de Lucena Lucas e do Prof. Dr. Francisco Régis Lopes Ramos. 
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*** 

 

 

Santo Afonso de Ligório, Santa Tereza D’Ávila e São Francisco de Assis: 

interfaces religiosas  

 

José Leandro Peters59 

 

No trabalho pretendo desenvolver uma reflexão sobre as relações entre a 

concepção de Santo Afonso de Ligório sobre a "imitação de Cristo" e a 

filosofia religiosa de Santa Teresa D'Ávila e de São Francisco de Assis. O 

objetivo é compreender como a espiritualidade de Santa Tereza D'Ávila foi 

recebida por Ligório ao fundar uma religiosidade singular frente aos seus 

contemporâneos como Maria Celeste Crostarossa e Monsenhor Tomás Falcóia 

e como essa dialoga com os princípios firmados por São Francisco no séc. 

XIII. Logo, pela pesquisa ,quero perceber a historicidade do discurso de Santo 

Afonso e estabelecer conexões entre a religiosidade presente no período vivido 

pelo santo e as práticas missionárias Redentoristas. 

 

 

 *** 

 

 

Entre doutrinas e costumes: definindo normatizações e sociabilidades dos fieis 

da Assembleia de Deus 

 

Igor José Trabuco da Silva60 

 

A presente comunicação trata da organização sociocultural da Assembleia de 

Deus (AD), denominação com códigos rígidos, sendo as doutrinas um dos 

                                                             
59 Doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. Bolsista Capes / CNPQ. joseleandropeters@yahoo.com.br 
60 Mestre em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor de História do 

Brasil da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). igortrabuco@hotmail.com  
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aspectos centrais da sua estruturação. Contudo, o conjunto normativo, 

expresso nos costumes, e que extrapolam as doutrinas, marcaram a 

organização assembleiana. Pretendo analisar o controle dos hábitos, 

sociabilidades e formas de vestir através da vigilância instituída e de ações que 

iam da suspensão à exclusão do fiel. Esta análise tem como fonte central os 

livros de atas da Assembleia de Deus de Feira de Santana, na Bahia, entre as 

décadas de 1970 e 1980 que, ao relatar o cotidiano, trazem aspectos 

fundamentais na compreensão dos costumes e práticas do grupo religioso. 

 

 

*** 

 

 

Olhar para si para ver o outro: um códice, um reinado e o poder simbólico do 

Comentário ao Apocalipse do Beato de Liébana (1047) 

  

Carolina Akie Ochiai Seixas Lima61 

 

No que concerne a História Cultural das Religiões, tentarei buscar elementos 

que auxiliem na interpretação do poder simbólico do Comentário ao 

Apocalipse do Beato de Liébana (1047) no reinado de Fernando I. A 

apropriação dos elementos que cercam as representações do apocalipse pelo 

códice, a repulsa aos judeus e o contexto islâmico eram elementos presentes na 

Península Ibérica do séc. XI. Assim, religião e a elaboração do códice como 

prática cultural são pontos a serem observados. É nesse sentido que demarco a 

posição de olhar para si para ver o outro, ao analisar o códice por dentro, sua 

tessitura e seus meandros é que nos movemos a ver o outro, naquele contexto. 

 

 

*** 

                                                             
61 Doutoranda em História pelo Programa de Pós-graduação em História, Universidade 

Federal de Mato Grosso, professora do Departamento de Letras/Instituto de 

Linguagens/UFMT e Membro do Vivarium – Laboratório de Estudos da Antiguidade e do 

Medievo (Núcleo Centro-Oeste), Cuiabá-MT. carolakie@yahoo.com.br 
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Os terreiros de candomblé e os clubes afro-brasileiros como resistência do 

povo negro: expressões religiosas e culturais na cidade de Bragança Paulista 

 

Renan Dias Oliveira62 

 

Este trabalho teve o objetivo de compreender a importância do candomblé na 

cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo, como resistência da 

população negra, principalmente durante os anos de ditadura civil-militar no 

Brasil (1964-1985). Com o golpe de 1964 muitos terreiros foram fechados e 

muitos outros constantemente perseguidos. Mas muitos grupos e lideranças 

ligadas ao candomblé conseguiram se manter durante esse período, devido à 

parceria com os clubes afro-brasileiros, que cultivavam a resistência cultural e 

religiosa (ainda que muitas vezes disfarçada) da população negra nesses 

espaços. 

 

 

*** 

 

 

A joyful noise! - A formação da cultura gospel no Deep South norte-

americano 

 

Júlia Rany Campos Uzun63 

 

                                                             
62 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e em 

História pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Mestre em Política Científica e 

Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Graduando em 

Filosofia pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor no Colégio da Fundação 

Santo André (FSA). renandoliveira@yahoo.com.br  
63 Doutoranda em História Cultural do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. É pesquisadora-convidada do Colegio 

Mexiquense, de Toluca (México) e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CnpQ. professorajuliahistoria@yahoo.com.br 
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Esta pesquisa quer analisar o surgimento da cultura gospel na região do Deep 

South norte-americano nas últimas décadas do século XIX, com o intuito de 

identificar quais movimentos religiosos foram importantes para seu 

desenvolvimento. Conceitualizamos cultura gospel como aquela ligada às 

populações negras protestantes e buscaremos compreender como os elementos 

da herança africana e as apropriações europeias foram congregados em um 

novo jogo de forças que ajudou a responder às vicissitudes da população 

sulista pós Guerra Civil. Com o auxílio da História Cultural das Religiões, 

centraremos nossa análise sobre os hinários, buscando desvendar a 

importância da música como fator impulsionador do crescimento do gospel 

neste período. 

 

 

*** 

 

 

O Tratado sobre a Simonia, de Jan Hus, 1413: um texto para tchecos  

 

Thiago Borges de Aguiar64 

 

O Tratado sobre a Simonia [O svatokupetsví] é um texto escrito por Jan Hus 

no exílio para seus fiéis. Pregador da Capela de Belém, em Praga, Hus foi 

impedido de continuar sua atuação pastoral em 1412, quando passa a viver em 

castelos no interior da Boêmia. No entanto, para manter suas pregações e sua 

ação educadora, ele escreve cartas e tratados para serem lidos na Capela, 

lugar no qual os sermões eram proferidos em língua vernacular. Concluído 

em 1413, o Tratado sobre a Simonia é um texto escrito em tcheco para os 

tchecos que frequentavam a Capela e que faziam parte do círculo de amigos e 

discípulos de Hus. Deste modo, o autor mantém uma linguagem mais popular 

do que técnica para sustentar seu descrédito com a hierarquia católica 

                                                             
64 Doutor em Educação pela USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Metodista de Piracicaba, Membro do Grupo de Estudos História da 

Educação e Relgião (FEUSP) e Grupo de Pesquisa Educação e Protestantismo (UNIMEP), 

pesquisa financiada pelo CNPq. 
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(corrompida pela simonia) e sua valorização da importância das pessoas 

reunidas na congregação. Esta comunicação explorará essas características do 

texto, as temáticas abordadas e seu caráter educativo.  

 

 

*** 

 

 

As fotografias das missões batistas brasileiras na África lusófona em período 

de descolonização: representações de um projeto missionário  

 

Harley Abrantes Moreira65 

 

Neste texto, será discutido um conjunto de materiais publicados pela revista O 

Campo é o Mundo da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista Brasileira, 

nas décadas de 1960-1970. A proposta consistirá na realização de determinada 

análise desse conteúdo composto de textos e imagens a partir de perspectivas 

adotadas por Edward Said, especialmente encontradas no livro Cultura e 

Imperialismo. 

 

 *** 

 

 

O discurso ultramontano de Dom Antônio Joaquim de Melo (1851-1861) 

 

Tatiana Costa Coelho66 

 

                                                             
65 Presidente da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR). Doutor em 

História Social pela USP, mestre em História do Tempo Presente pela UDESC, especialista 

em Marketing e Comunicação Social pela Fundação Cásper Líbero, graduado em História 

pela USP. Autor de A grande onda vai te pegar: marketing, espetáculo e ciberespaço na Bola 

de Neve Church, dentre outras publicações. E-mail: edumeinberg@gmail.com. 
66 Mestre em História pela UFJF, Doutoranda em História Contemporânea I na UFF com a 

tese “Discursos Ultramontano no Brasil do século XIX: os Bispados de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro” a ser defendida em novembro de 2015.  
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O presente trabalho diz respeito ao terceiro capítulo da minha tese de 

doutorado que se encontra em andamento na Universidade Federal 

Fluminense e tem por objetivo analisar o discurso ultramontano de Dom 

Antônio Joaquim de Mello, o sétimo bispo que atuou durante os anos de 1851 

a 1861 na diocese de São Paulo. De acordo com a tese de Augustin Wernet, 

esse religioso promoveu a reforma ultramontana na província paulista, tendo 

como suporte a filosofia dos padres do patrocínio. Portanto, esse personagem 

se tornou uma das figuras mais importantes dentro do “catolicismo 

tradicional”. Contudo, ao longo da pesquisa no Arquivo Arquidiocesano da 

Cúria de São Paulo, pude constatar alguns problemas no que diz respeito a 

essa questão defendida por Wernet e ao realizar uma comparação com 

religiosos como Dom Antônio Ferreira Viçoso, Dom Lino Deodato Rodrigues, 

percebemos as limitações na reforma religiosa de Dom Antônio Joaquim de 

Melo. 

 

*** 

 

 

Kissimbiê: águas do saber. Compreendendo a política de musealização como 

estratégia das comunidades-terreiro 

  

Elizabeth Castelano Gama67 

 

O artigo propõe analisar a criação e dinâmica de exposição do memorial 

Kissimbiê: Águas do saber no terreiro Mokambo em Salvador/BA. O 

memorial está inserido no projeto de doutorado Lugares de memórias do 

povo-de-santo: patrimônio cultural entre museus e terreiros que estuda a 

prática de patrimonialização de objetos relacionados ao Candomblé através 

de museus dedicados ao tema. Entendo a criação desses memoriais a partir de 

uma dinâmica de busca por outro tipo de visibilidade na sociedade que tem 

                                                             
67 Doutoranda pela Universidade Federal Fluminense. Professora de História da rede 

municipal do Rio de Janeiro. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior- CAPES sob orientação da Professora Doutora Ana Maria Mauad Essus. 

elizabethcastelano@yahoo.com.br 
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parceria com projetos de política pública. Esses memoriais ampliam o debate 

sobre a patrimonialização do Candomblé para além dos processos de 

tombamentos de terreiros. 

 

 

 

 *** 

 

 

Contos populares e paganismo: uma permanência religiosa através da 

literatura 

 

Andréa Caselli68 

 

A pesquisa propõe a análise da trajetória cultural dos contos populares a 

partir da valorização do simbolismo sagrado pertencente às religiões pagãs 

ocidentais. Foram arbodados aspectos históricos desse gênero literário e sua 

influência nas práticas religiosas das crenças pré-cristãs. Os instrumentos 

metodológicos utilizados foram autores das áreas da antropologia, da história 

e da psicologia; a garantir que a pesquisa tenha caráter transdisciplinar e que 

favoreça o diálogo inter-religioso. O material foi sistematizado em um 

referencial teórico fundamentado nas concepções do antropólogo Gilbert 

Durand sobre antropologia do imaginário. A análise dos contos a partir das 

perspectivas apresentadas mostrou conteúdos religiosos relevantes para o 

estudo do paganismo contemporâneo. 

 

 

 

                                                             
68 Historiadora, Especialista em História afro-brasileira e Mestre em Ciências da Religião 

pela Universidade Católica de Pernambuco. Professora com função de Formadora no 

programa de pós-graduação da Fundação Joaquim Nabuco. Pesquisadora do Grupo de 

Estudo Diálogo inter-religioso e transdisciplinaridade (CNPQ), integrado ao Observatório 

Transdisciplinar das Religiões no Recife. Também é membro do Núcleo de Estudos 

Oitocentistas – Belvidera (CNPQ), integrado ao Centro de Artes e Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco. sirenithada@gmail.com 
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GT 9  – Igrejas inclusivas e outros 

movimentos dissidentes 

 

 

Coordenação 

 

 

 

Marcelo Natividade (USP) 

 

Cláudio Leite Leandro (UNICAMP) 

 

[C] Jacqueline Moraes Teixeira (USP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comunicações do GT 9 foram realocadas 

em outros GTs. 
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GT  10 – Intolerância religiosa como 

forma de racismo 

 

 

 

Coordenação 

 

Teresinha Bernardo (PUC/SP) 

 

Patrício Carneiro Araújo (PUC/SP)  

 

 

Resumo 

 

Durante muito tempo a intolerância religiosa foi analisada apenas na 

perspectiva da tensão entre diferentes alteridades religiosas. Contudo, quando 

se observa a onda contemporânea de crescimento dos casos de intolerância 

religiosa no mundo, fica evidente que na maioria das vezes a intolerância 

religiosa também constitui formas de racismo. No caso do Brasil, como se 

sabe, as maiores vítimas da violência com motivação religiosa são as religiões 

afro-brasileiras. Ora, historicamente essas mesmas religiões foram 

estigmatizadas, perseguidas e associadas a “coisa do diabo”. Tidas também 

como “religiões de negros”, em função da sua origem étnica, ao serem 

acusadas de demonolatria cria-se um imaginário em torno dessas religiões que 

associa religião de negro a coisa do diabo.Esse mesmo discurso termina 

justificando diferentes formas de violência contra os seguidores dessas 

religiões. Na nossa análise o que alimenta essa intolerância religiosa é o 

racismo existente na sociedade brasileira. Portanto, esse GT pretende acolher 

trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras, de diferentes formações e áreas 

de pesquisa, que se interessem pela discussão que considera a intolerância 

religiosa contra as religiões afro-brasileiras como uma forma de racismo.  
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Programação 

 

 

 

[106 / 

500b] 

25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

 

A Lei do Retorno e o 

dilema da nacionalidade 

no Estado de Israel: 

Religião e o Estado laico 

 

(Deborah Hornblas 

Travassos) 

 

(In) Tolerância religiosa e 

(o Mito de) Democracia 

racial: a influência do 

branqueamento histórico 

da Umbanda na negação 

do racismo nas 

discriminações religiosas 

 

(Francisco Érick de 

Oliveira, Luís Tomás 

Domingos) 

 

 

Intolerância religiosa na 

Polícia Militar: reflexo de 

um racismo inegável 

 

(Mário Alves da Silva 

Filho) 

 

 

Povos Tradicionais de 

Matriz Africana, visgo 

para combater o Racismo 

 

(José Pedro da Silva Neto) 

 

Folia, Festa e Romaria em 

Jurussaca 

 

(Maria Célia Barros 

Virgolino Pinto) 

 

 

 

 

  

“Eu me declaro": Diálogo 

sobre transformações, 

auto-definições e 

reivindicações políticas 

nos cultos afro-brasileiros  

 

(Patrício Carneiro Araújo, 

Giovanna Capponi) 
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Os rituais religiosos 

Pankararu e a influência 

afro-brasileira 

 

(Valmir dos Santos 

Batalha)  

 

O Discurso Cristão e a 

Marginalização da 

Umbanda em Cametá: um 

estudo sobre o campo de 

conflitos religiosos 

 

(Cássia C. A. de Souza) 

 

 

 

 

 

A Lei do Retorno e o dilema da nacionalidade no Estado de Israel: Religião e o 

Estado Laico 

 

Deborah Hornblas Travassos69 

 

Desde a sua fundação, o Estado de Israel promulgou uma Lei que garante a 

todos os judeus que emigrem para o país a condição de cidadão pleno. Porém, 

essa lei tem gerado conflitos, uma vez que no seu texto há uma mistura entre 

nacionalidade e pertença religiosa, criando dessa forma cidadãos de classes 

distintas o que leva a pontos de atrito constantes entre judeus e não-judeus. 

 

 

*** 

 

 

Povos Tradicionais de Matriz Africana, visgo para combater o Racismo 

 

José Pedro da Silva Neto70 

                                                             
69 Graduada em Ciências Econômicas pela FAAP, Mestre e Doutora em Antropologia da 

Religião pela USP. Atualmente é professora da FATECSP, professora e coordenadora de 

pós-graduação em Economia e Relações Internacionais da FAAP. 
70 Cientista Social PUC-SP, desde 2000 é membro do Núcleo de Relações Raciais, Memória, 

Identidade e Imaginário do PEPG-PUC-SP coordenado pela Profa. Teresinha Bernardo, 
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O conceito de povos e comunidades tradicionais de matriz africana foi 

cunhado sob a premissa de que é o racismo o principal elemento de opressão 

as chamadas religiões de matriz africana no Brasil. Analisar o conceito de 

povos e comunidades tradicionais de matriz africana e suas interfaces entre os 

conceitos de povo, tradição, território e cultura e como a partir do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana – 2013-2015 pode-se combater o racismo.    

  

 

*** 

 

 

Os rituais religiosos Pankararu e a influência afro-brasileira 

 

Valmir dos Santos Batalha71 

 

Este pretende analisar a tradição dos rituais do povo Pankararu e a influência 

cultural e religiosa africana, dentro de uma perspectiva etnográfica.  A etnia 

Pankararu guarda uma cultura própria cercada de mitos e magia: declaram-

se católicos, porém, não abandonaram as práticas religiosas dos seus 

ancestrais, como por exemplo, o Menino do Rancho, a Corrida do Imbu, a 

Mesa de Cura, e o Toré. Com o passar dos anos, a cultura agregou valores e 

práticas religiosas de matriz africana, causando intolerância por parte da 

sociedade urbana  que os rotulam como “macumbeiros”. A fé Pankararu está 

centralizada na força Encantada  representada pelo Praiá. 

                                                                                                                                             
Membro Titular do primeiro Colegiado Setorial de Culturas Afro-Brasileiras do Conselho 

Nacional de Politica Cultural do Ministério da Cultura (2013-2014), Diretor de Projetos da 

Campomare Produções, Diretor da Etu Comquem Pesquisa e Produção, Diretor do Fórum 

para as Culturas Populares e Tradicionais, Diretor da FUNACULTY – Fundação de Apoio 

a Cultura e a Tradição Yorubana no Brasil, Diretor da Ago Lona Associação Cultural.  
71 Doutorando em Ciências Sociais (Antropologia) pelo programa de Estudos Pós-graduados 

em Ciências Sociais PUC SP. Professor na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI – 

Mogi das Cruzes. Contato: freipebatalha@gmail.com Orientadora: Dra. Dorothea Voegelli 

Passetti. 
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*** 

 

 

Eu me declaro: diálogo sobre trasformações, auto-definições e reivindicações 

políticas nos cultos afro-brasileiros. 

 

Patrício Carneiro Araújo72 

Giovanna Capponi73 

 

Após consecutivos embates em diferentes esferas da vida social, os cultos afro-

brasileiros foram conquistando, progressivamente, o reconhecimento como 

“religiões”. Porém, recentemente estamos assistindo a um interessante 

fenômeno: expoentes do povo do Candomblé estão operando uma redifinição 

das práticas religiosas, ressaltando os traços “culturais” e adotando a 

definição de “povo tradicional de matriz africana” ou “comunidade 

tradicional de terreiro”. Considerando os especificos costumes, as vestimentas, 

os idiomas e a comida ritual, os adeptos passaram a reivendicar um inteiro 

sistema de símbolos de resistência que vai além da crença. Este trabalho 

pretende propor um diáologo para uma compreensão mais ampla dessas 

transformações.  

  

*** 

 

 

Intolerância Religiosa na Polícia Militar: reflexo de um racismo inegável 

 

                                                             
72 Doutor em Antropologia , PUC/SP. Membro do Núcleo de estudos Relações Raciais: 

Memória, Identidade e Imaginário – PUC/SP. patricionisoji@hotmail.com 
73 Doutoranda em Antropologia Social, University of Roehampton, membro do grupo de 

pesquisa AHRC “Cultural and Scientific Perceptions of Human-Chincken Interaction”, 

membro IUAES e EASA, colaboradora com o Horniman Museum and Gardens de Londres. 

giovanna.capponi@gmail.com 
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Mário Alves da Silva Filho74 

 

Historicamente, no Brasil, as comunidades-terreiro foram alvo de 

perseguição, discriminação e intolerância por parte do Estado e da Sociedade 

em geral. Construiu-se no imaginário de parte da sociedade brasileira que os 

adeptos das religiões afro-brasileiras seriam seguidores de religiões não 

verdadeiras, atrasadas e primitivas; acusados de “adoradores do demônio” e 

de “sacrificarem seres humanos em rituais macabros”. Esse pensamento, 

ainda hoje muito comum, influencia o conjunto da sociedade brasileira, 

inclusive policiais militares, o que dificulta sobremaneira sua relação com as 

comunidades-terreiro. Neste artigo discutiremos a intolerância religiosa de 

policiais militares contra as comunidades-terreiro, apontando sua origem no 

racismo. 

 

 

*** 

 

 

O Discurso Cristão e a Marginalização da Umbanda em Cametá: um estudo 

sobre o campo de conflitos religiosos 

 

Cássia Cristi Arnoud de Souza75 

 

A proposta desta pesquisa é analisar o campo de conflito religioso na cidade 

de Cametá, entre o catolicismo e o afroreligioso, haja vista a marginalização 

das práticas afroreligiosas. A pesquisa sustenta-se na teoria de Max Weber, 

sobre as relações de poder que são estabelecidas por grupos religiosos que 

                                                             
74 Mestre em Ciências da Religião – PUC/SP. Pesquisador do CERAL-PUC/SP (Centro de 

Estudos de Religiões Alternativas). Orientador Prof. Dr. Acácio Sidinei Almeida Santos. 

ezezide@gmail.com  
75 Licenciada em História pela Universidade Federal do Pará / UFPA. Mestranda do Curso 

de Ciências da Religião na Universidade Estadual do Pará / UEPA - Belém, vinculada ao 

Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, educação e Cidadania na Amazônia / GMSECA. 
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impõe o seu domínio através de um conjunto de valores morais e religiosos. A 

metodologia tem por base entrevistas, observações e coletas de documentos 

escritos, propondo um estudo profundo e continuo de dois grupos religiosos 

estabelecidos na sociedade cametaense. Em uma perspectiva sociológica 

podemos abarcar a trajetória de sujeitos religiosos que transitam de uma 

religião à outra, e como esta transição religiosa encontra-se dentro de uma 

esfera de conflitos que está longe de ter fim. Enfatizaremos assim, as relações 

de poder e os conflitos no campo religioso. 

 

 

*** 

 

 

(In) Tolerância religiosa e (o Mito de) Democracia Racial: a influência do 

branqueamento histórico da Umbanda na negação do racismo nas 

discriminações religiosas. 

 

Francisco Érick de Oliveira76 

Luís Tomás Domingos77 

 

 

Neste trabalho, anseia-se refletir acerca da intolerância religiosa em uma Casa 

de Umbanda, situada em Baturité–CE. Considera-se que a discriminação é 

produto do racismo colonial, renovado, silenciosamente, entre as disputas 

religiosas. Porém, através da coleta de dados, obtidos em entrevistas 

individuais semiestruturadas, realizadas com o Pai de Santo desta Casa, 

detectou-se que, no caso desta religião, não se poderia entender a temática por 

                                                             
76 Bacharel em Humanidades, 2014 – Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB. Graduando em Sociologia, UNILAB. Pesquisador do 

Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros – NEAAB. Bolsista de Iniciação Científica, 

PIBIC/UNILAB. rickpds2@hotmail.com 
77 Orientador desta pesquisa, PIBIC/UNILAB, 2015. Doutor em Antropologia e Sociologia 

da Política, Universidade de Paris, 1998-2002. Professor Adjunto I, UNILAB. Gerente do 

Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros – NEAAB/UNILAB/PROPAE. 

luis.tomas@unilab.edu.br 
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este viés, pois, influenciada pela sua história de sincretismo e “fundação” em 

uma matriz europeia, o espiritismo kardecista, a Umbanda propõe-se 

universal, igualitária e democrática, suavizando diferenças e mascarando o 

racismo dos atos e/ou pensamentos intolerantes. 

 

 

*** 

 

 

Folia, Festa e Romaria em Jurussaca 

 

Maria Célia Barros Virgolino Pinto78 
 

As comunidades quilombolas guardam em si uma riqueza cultural de suma 

importância para o nosso país. Este trabalho visa analisar a situação da 

comunidade remanescente quilombola de Jurussaca, ressaltar suas 

características, e o processo de preservação da sua história e sua religiosidade 

no século XXI. Além de fatores como o modo de vida de seus membros e o que 

vem sendo feito para resguardar sua identidade, suscita reflexões em torno 

das bases sobre as quais a comunidade constrói a história de sua relação com 

o território e religião, igualmente, a partir da mobilização das práticas 

religiosas populares consolidadas no grupo o objetivo deste trabalho é analisar 

de que maneira se dá essa mobilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78 Doutora em Ciências Sociais/ PUC-SP. Professora da Universidade Federal do Pará e 

Universidade Estadual do Pará. celiavirgolino@hotmail.com 
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GT 11 – Manifestações religiosas 

  na cidade: múltiplos sujeitos e  

práticas no espaço urbano  

 

 

 

Coordenação 

 

 

Patrícia de Sousa Santos (UESPI) 

 

Thiago Coelho Silveira (ISESJT) 

 

 

 

Resumo 

 

A cidade é um espaço de práticas e experiências diversas, sendo um ambiente 

onde se constroem os laços afetivos, sociais e profissionais dos sujeitos. Assim, 

cotidianamente a cidade é construída e reconstruída pelos seus habitantes 

através de múltiplas práticas, dentre as quais destacamos as práticas de fé. 

Pela caminhada de homens e mulheres em busca das divindades, que ora 

podem torna-se a única fonte de solução e esperança nos momentos de 

dificuldade, a cidade vai tomando forma mostrando-se um cosmos complexo 

em que se reúnem os terreiros de religiosidade afrodescendente, aos adros das 

igrejas católicas, as igrejas pentecostais, presbiterianas ou neo pentecostais, e 

um espaço onde a fé se reinventa e muda com o movimento urbano. Nessa 

perspectiva, nos aproximamos da história, antropologia, da ciência da religião 

e da geografia cultural entendendo os espaços de devoção e sua diversidade 

nesse ambiente plural que é a cidade e os modos de viver e experenciar o 
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urbano. Dessa forma, o simpósio propõem-se a receber trabalhos referentes às 

relações entre a cidade e as diversas formas de manifestação religiosa em 

diferentes temporalidades, percebendo as práticas religiosas e seus sujeitos 

como elementos constituintes do desenvolvimento urbano. 

 

 

Programação 

 

[514] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

  

Manifestação religiosa 

em Pirenópolis: a Folia 

do Divino Espírito Santo 

pelas ruas da cidade 

 

(Maria Idelma Vieira 

D’Abadia, João 

Guilherme Curado) 

 

O diálogo sonoro como 

instrumento para a 

prevenção da intolerância 

religiosa 

 

(Artur Costa Lopes, 

Luciana Viana Neves) 

 

 

Sem atividades 

 

 

 

 

 

A manifestação religiosa 

do  imigrante haitiano 

adventista do sétimo dia 

em São Paulo: um estudo 

de caso 

 

(Bernadete Alves de 

Medeiros Marcelino) 

 

 

Jornada Mundial da 

Juventude 2013 conflitos, 

corporalidade e 

performances de rua 

 

(Asher Brum) 

 

 

Ação Social e Igreja 

Católica: um estudo a 

partir do trabalho 

realizado na pastoral da 

criança, de Acarape-CE 

 

(Viviane B. Holanda) 

 

O cemitério: lugar de 

culto aos mortos e 

manifestações religiosas  

 

(Marcelina das Graças de 

Almeida) 
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Devoção ao Divino Pai 

Eterno na cidade de 

Panamá-GO 

 

(Eloane Aparecida 

Rodrigues Carvalho) 

 

 

A missão na cidade a 

partir do documento de 

Aparecida 

 

(Paulo Sérgio Leme) 

 

 

 

Práticas no Espaço 

Urbano: A Folia de 

Santos Reis em 

Pirenópolis, Goiás 

 

(Aline Santana Lôbo, 

Tereza Caroline Lôbo)  

A Prática da Fé Católica 

das Filhas de Maria em 

Diamantina – MG: No 

Âmbito Escolar do Colégio 

Confessional Nossa 

Senhora das Dores na 

Segunda Metade do Século 

XIX 

 

(Beatriz Danúbia Dias)  

Tem crente no pedaço: 

apropriações da cidade 

por jovens evangélicos 

 

(Waldney de Souza 

Rodrigues Costa) 

 

 

 

 

 

Da ágora ao indivíduo: o corpo e a cidade n´a Hora da Estrela 

 

Arrovani Luiz Fonseca79 

Cleberson Dias80 

 

                                                             
79 Doutorando em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

arrovani@uol.com.br 
80 Mestrando em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

clefuncional@gmail.com 
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O objetivo central dessa apresentação é realizar uma leitura d’A Hora da 

Estrela, de Clarice Lispector publicada em 1977, pouco antes de a autora ser 

acometida por um câncer de intestino. Atentamos nessa leitura para a relação 

do corpo com a cidade na relatada história de Macabéa, alagoana, datilógrafa, 

bucólica, ingênua e sonhadora, menina-moça recém-chegada à cidade do Rio 

de Janeiro. O fio condutor da obra dá-se pela descrição da personagem 

através de Rodrigo S.M. (na verdade Clarice) que num momento de flash ao 

caminhar pela urbe encontra a personagem que passa a descrevê-la 

procurando compreender a existência de um ser tão despossuído de si mesmo. 

Observamos aproximações possíveis com a obra do filosofo frankfurtiano 

Walter Benjamin quando este ao se debruçar na Paris do século XIX sobre as 

lentes poéticas de Baudelaire procura compreender em meio as imagens da 

multidão o detrimento das experiências (Erfahrung) do indivíduo e a elevação 

do grau das vivências (Erlebnis) ou seja a redução do poder de transmitir uma 

experiência vivida. Isso se aproxima do dilema da personagem perdida feito 

uma “cadela vadia (...) teleguiada por si mesma” a com receio de saber sobre 

identidade em meio ao cenário da cidade. 

                                  

                         

*** 

 

 

A missão na cidade a partir do documento de Aparecida  

 

Paulo Sérgio Leme81 

 

A cidade se converteu no lugar próprio das novas culturas, cenário no qual 

são geradas e se impõem com uma nova linguagem e uma nova simbologia. 

                                                             
81 Graduado em teologia e Filosofia pela PUCCAMP e mestrando em Teologia Pastoral pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisador no grupo de pesquisa A ética 

cristã e a realidade social - ECRES, do (a) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Trabalho relacionado à pesquisa de pós-graduação, sob orientação do prof. Dr.Tarcísio 

Justino Loro - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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Configura-se uma nova estrutura social da Era da Informação, uma sociedade 

constituída por redes de produção, de poder e de experiências que constroem 

a cultura do virtual nos fluxos globais e que transcendem o tempo e o espaço. 

Encarnada neste contexto, a Igreja à luz do Documento de Aparecida é 

chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua 

missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. De acordo com 

o Evangelho, o encontro com Deus realiza-se no encontro com o homem, de 

modo particular no encontro com o outro, com o pobre, com o marginalizado, 

com o rejeitado. É importante detectar dinamismos que percorrem e 

condicionam a presença da Igreja na cidade. A ação pastoral deve ser 

expressão de uma compreensão da fé e da Igreja no contexto pluralista e 

diversificado da realidade de hoje. O essencial da cidade consiste em 

organizar um diálogo verdadeiro e um autêntico confronto entre todas as 

categorias sociais de tal modo que todos possam reivindicar com força a sua 

participação na cidade. 

                                                         

 

*** 

 

 

A prática da fé católica das Filhas de Maria em Diamantina – MG: no âmbito 

escolar do Colégio Confessional Nossa Senhora das Dores na segunda metade 

do século XIX 

 

Beatriz Danúbia Dias82 

 

O presente trabalho apresentara uma pesquisa desenvolvida sobre a prática 

da fé católica no âmbito escolar da cidade de Diamantina – MG. Para se 

tornarem uma das "filhas de Maria", as alunas deveriam adotar uma postura 

de humildade e obediência, com o objetivo de se educarem para promover a 

                                                             
82 Bacharel em Humanidades pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri.  Graduanda de Licenciatura em História da UFVJM. Bolsista do  Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID de História. bia_ddias@hotmail.com 
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transformação de mulheres devotas e bem educadas por meio da 

alfabetização, adaptação aos costumes de higiene, saúde, boa alimentação e, 

principalmente, pela divulgação de práticas manuais e religiosas. Isto 

permitiria às alunas um bom desempenho como futuras mães, educadoras e 

esposas. Nessa perspectiva, serão tratados os métodos de ensino aplicados a 

esta formação religiosa e doméstica. 

                                                         

 

*** 

 

 

A manifestação religiosa do imigrante haitiano adventista do sétimo dia em 

São Paulo: um estudo de caso 

 

Bernadete Alves de Medeiros Marcelino83 

 

Esse projeto tem como objetivo compreender a manifestação religiosa do 

imigrante haitiano Adventista do Sétimo Dia em São Paulo. O método de 

pesquisa consiste em levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Muitos 

haitianos têm imigrado para o Brasil e consequentemente trazido consigo sua 

religiosidade. Entre os que se declaram protestantes ou evangélicos, estão os 

haitianos Adventistas. Sabe-se que o vodu haitiano foi por muito tempo 

combatido no Haiti,  e devido alguns preconceitos, acaba se apresentando 

muitas vezes,  por meio do sincretismo religioso. Fato curioso, que nos leva a 

considerar a importância do estudo da religiosidade do imigrante  haitiano 

Adventista nesse contexto, contribuindo  assim com pesquisas sobre Religião.  

                                                         

 

*** 

 

                                                             
83 Mestranda em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientadora: Ph.D. Suzana Ramos Coutinho.   Trabalho financiado pela CAPES.  

bernadetemarcelino@ig.com.br  
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Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis – GO: a produção de 

Verônica na casa do imperador 

 

Erick Tavares Silva84 

 

Com grande representatividade para a cultura local, a Festa do Divino 

Espírito Santo realiza-se há quase 200 anos em Pirenópolis, sendo composta 

por diversas manifestações, desde as religiosas até as gastronômicas. O foco da 

pesquisa será a dinâmica espacial de ocupação do entorno e da casa do 

imperador, uma das centralidades da festa, por ocasião da confecção das 

Verônicas.  Doce este feito a partir do açúcar e que foi introduzido na Festa 

pelo imperador Padre Manuel Amâncio da Luz, em 1826. Durante a produção 

de Verônicas a casa do imperador torna-se um espaço de encontro de várias 

gerações e é de lá que sai um cortejo que perpassa as ruas da cidade, após o 

qual são distribuídas as Verônicas. 

                                                         

 

*** 

 

 

Manifestação religiosa em Pirenópolis: a Folia do Divino Espírito Santo pelas 

ruas da cidade 

 

Maria Idelma Vieira D’Abadia85 

João Guilherme Curado86 

                                                             
84 Graduando em Tecnologia em Gastronomia pela Universidade Estadual de Goiás – 

Campus Pirenópolis. Bolsista de Iniciação Científica PIBIC – CNPq pelo Projeto de 

Pesquisa: Centro Histórico de Pirenópolis: vinte anos de legislação. Integrante do Grupo de 

Pesquisa Saberes e Sabores Goianos. erick_ets@hotmail.com 
85 outora em Geografia, Professora do Programa de Pesquisa e Pós-graduação - Mestrado 

Territórios e Expressões Culturais no Cerrado-UEG. Coordenadora do Projeto Artes e 

saberes nas manifestações católicas populares – FAPEG05/2012 e Trajes festivos - 

vestimentas nas festas goianas – UEG/2015-2017. midabadia@bol.com.br  
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A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis foi reconhecida como 

Patrimônio Cultural do Brasil em 2010, devido sua representatividade 

cultural. Dentre as manifestações que compõe o mosaico desta festividade, 

destacamos a Folia do Divino Espírito Santo, que mantém tradições seculares, 

como a de agregar pirenopolinos em torno de uma devoção bastante intensa. 

Propomos investigar o trajeto da Folia pelas ruas da cidade no contexto atual, 

em que o espaço local tem sido cada vez mais apropriado pelo turismo e parte 

da população tem se convertido a outras crenças. Pretendemos, por meio dos 

registros já realizados, expor como ocorrem as práticas festivas da Folia no 

espaço urbano desta cidade goiana.  

 

 

*** 

 

 

O cemitério: lugar de culto aos mortos e manifestações religiosas 

 

Marcelina das Graças de Almeida87 

 

É lugar comum entre os pesquisadores e estudiosos afirmar que os cemitérios 

reproduzem as cidades dos vivos Há diversos elementos que reiteram esta 

                                                                                                                                             
86 Doutor em Geografia. Professor da Rede Estadual de Educação de Goiás e Professor 

Temporário da Universidade Estadual de Goiás – Campus Pirenópolis. Pesquisador do 

Projeto Artes e saberes nas manifestações católicas populares – FAPEG05/2012. Líder do 

Grupo de Pesquisa Saberes e Sabores Goianos. Coordenador do Projeto Centro Histórico de 

Pirenópolis: vinte anos de legislação e integrante da equipe Ciranda da Arte. 

joaojgguilherme@gmail.com 
87 Doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, docente na Escola de 

Design,PPGD, Universidade do Estado de Minas Gerais e docente nos cursos de História, 

Pedagogia e Jornalismo do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte-Estácio BH. A 

pesquisa está vinculada ao projeto de pesquisa e extensão intitulado CEMITÉRIO DO 

BONFIM: ARTE, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, que tem apoio da UEMG, 

Fundação de Parques Municipais/FPM e bolsa de iniciação científica PAPq/UEMG e CNPq. 

Está vinculado aos grupos de pesquisa: Imagens da Morte: a morte e o morrer e o mundo 

Ibero-Americano. almeidamarcelina@gmail.com 
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assertiva, dentre elas as manifestações de fé e culto religioso. O debate sobre 

estas questões é o tema desta comunicação, tomando como estudo de caso o 

Cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, situado na capital mineira. Este 

cemitério traz consigo, além dos elementos arquitetônicos e artísticos, uma 

história relevante que nos permite propor um debate sobre as construções 

religiosas que nele se constituem.  

 

 

*** 

 

 

Práticas no espaço urbano: a Folia de Santos Reis em Pirenópolis, Goiás 

 

Aline Santana Lôbo88 

Tereza Caroline Lôbo89 

 

Este trabalho, que parte da Geografia Cultural, objetiva descrever o espaço 

festivo onde manifestam uma das Folias de Santos Reis que giram atualmente 

no município de Pirenópolis, a Folia do Mário - o nome refere-se ao folião-

guia que a organiza. É uma folia que tem seu giro pelas ruas da cidade e sua 

forma ritual tem como referência um espaço e um tempo móvel, definindo um 

processo, um estar indo para algum lugar. Propõe-se uma investigação que 

busque destacar os símbolos e os rituais que dão sentidos à realização anual 

desta folia, entendida como fenômeno. Essa expressão religiosa assume 

                                                             
88 Mestranda, bolsista UEG, orientada pela Profa. Dra. Maria Idelma Vieira D’Abadia, do 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades: 

Territórios e Expressões Culturais no Cerrado/UEG. Professora da Rede Estadual de 

Educação do Estado de Goiás e integrante da equipe do Ciranda da Arte. O presente 

trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa em Turismo e Gastronomia Canela d’Ema e à 

pesquisa “Artes e Saberes nas Manifestações Católicas Populares” UEG, que conta com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás — FAPEG, conforme 

Chamada Pública nº 005/2012.  
89 Doutora em Geografia pelo IESA/UFG, professora da Rede Estadual de Educação do 

Estado de Goiás e coordenadora do ProEMI/JF. 
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significados múltiplos para os participantes, que vão desde o sentido 

penitencial até a perspectiva de lazer e festa.  

 

 

*** 

 

 

Jornada Mundial da Juventude 2013: conflitos, corporalidade e performances 

de rua 

 

Asher Brum90 

 

A Jornada Mundial da Juventude, organizada no Rio de Janeiro, em 2013, 

reuniu diversos grupos e pessoas sob uma mesma denominação: o catolicismo. 

Durante esse evento, milhões de pessoas ocuparam as ruas e espaços urbanos 

do Rio de Janeiro, expressando-se por meio de tipos diversos de performances, 

ao mesmo tempo em que espalhavam-se ao redor da cidade para assistir às 

Missas e ouvir as falas de líderes pastorais. Observar as falas desses líderes, 

articuladas às performances desempenhadas pelos atores nas ruas, é 

especialmente importante, uma vez que explicitam a conexão entre 

subjetividades e práticas públicas. Essas falas são responsáveis por acionar 

disposições incorporadas e estimular sensibilidades que se expressam em 

práticas públicas, performances de rua e corporalidade. Desse modo, meu 

objetivo é descrever e analisar as performances de rua desempenhadas 

durante a JMJ 2013, bem como a corporalidade desenvolvida nesse processo e 

sua articulação com as falas de líderes pastorais católicos. Pretendo 

demonstrar que a ocupação das ruas e dos espaços urbanos por atores 

católicos tem por intuito tensionar conflitos entre a Igreja e outros atores, tais 

como grupos evangélicos e, principalmente, ateístas e promotores das teorias 

queer e feministas. A ocupação das ruas representa, não somente uma 

                                                             
90 Doutorando em Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Estadual de Campinas (IFCH/UNICAMP) e bolsista da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). asherbrum@gmail.com  
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demonstração de força, mas também a ideia da evangelização dos espaços 

entendidos como seculares, ou seja, para além da Igreja. Para tanto, além de 

discutir dados etnográficos coletados durante esse evento, pretendo apresentar 

imagens que permitam problematizar performances e a construção de 

corporalidade. 

 

 

*** 

 

 

Ação social e Igreja Católica: um estudo a partir do trabalho realizado na 

Pastoral da Criança, de Acarape - CE 

 

Viviane Beserra Holanda91 

 

Este trabalho trata-se de um estudo sobre as ações sociais realizadas pela 

Igreja Católica, por meio da Pastoral da Criança, em Acarape – CE. O 

principal objetivo é analisar como as famílias compreendem este trabalho 

voluntário e perceber como estas práticas se materializam e interferem no 

espaço onde estão inseridas as Pastorais. Estuda-se ainda a relação existente 

entre o do líder da pastoral e o público atendido. A metodologia consiste em 

pesquisa bibliográfica, de campo, e utilização de questionário semiestruturado 

nas entrevistas com os membros da Pastoral da Criança. A pesquisa revela 

que a localização da Pastoral e o trabalho dos líderes tem papel fundamental 

para a eficácia do trabalho voluntário.  

 

 

*** 

 

 

                                                             
91 Bacharel em Humanidades, 2014 – Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Graduanda em Sociologia, (UNILAB). Pesquisadora 

do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Desenvolvimento (GPDE). 

vivianeholanda24@hotmail.com  
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O diálogo sonoro como instrumento para a prevenção da intolerância religiosa 

 

Artur Costa Lopes92 

Luciana Viana Neves93 

 

Este artigo busca apresentar algumas reflexões a respeito do grupo de estudos 

Templo Cultural, que parte da questão sonora como eixo de ligação entre as 

diferentes crenças existentes no distrito de Xerém, em Duque de Caxias (RJ). 

A partir da análise dos encontros, percebeu-se que as diferenças podem ser 

fundamentais para o respeito mútuo. Seu referencial teórico é composto pelas 

ideias de Paulo Freire sobre diálogo e de Murray Schafer a respeito da 

paisagem sonora. Assim, através da pesquisa-ação participativa, procurou-se 

encontrar possíveis respostas ou pistas para dois questionamentos: É possível 

prevenir a intolerância religiosa a partir do diálogo sonoro? Qual o papel da 

paisagem sonora no diálogo inter-religioso? 

 

 

*** 

 

 

Tem crente no pedaço: apropriações da cidade por jovens evangélicos 

 

Waldney de Souza Rodrigues Costa94 

 

Ao realizar uma pesquisa sobre religião e lazer entre jovens evangélicos de 

Juiz de Fora (MG), optando pelo método etnográfico, tomei uma igreja como 

                                                             
92Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Música – PPGM - Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor de História pelo Estado do Rio de Janeiro e de Música 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. lopes193745@gmail.com 
93 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
94 Mestre e doutorando em Ciência da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora- MG (PPCIR/UFJF). Bolsista 

CAPES. Orientado pelo prof. Dr. Emerson José Sena da Silveira. Tesoureiro da ABHR para 

o mandato 2015-2017. dnney@ibest.com.br 
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referência inicial e, a partir dela, segui a sociabilidade dos jovens por 

diferentes espaços onde vivenciavam seu lazer. Assim, deparei-me com a 

interação entre membros de diferentes igrejas e/ou de igreja nenhuma. Nesta 

comunicação apresento a gênese das noções de pedaço dos crentes e de 

circuito de eventos evangélicos a fim de demonstrar como categorias 

geralmente aplicadas ao estudo práticas urbanas puderam ajudar no 

mapeamento de algumas práticas religiosas as quais o comum enquadramento 

institucional dado aos evangélicos revelou-se insuficiente.  

 

 

*** 

 

 

Devoção ao Divino Pai Eterno na cidade de Panamá – GO 

 

Eloane Aparecida Rodrigues Carvalho95 

 

O artigo intitulado “Devoção ao Divino Pai Eterno na cidade de Panamá-Go”, 

faz uma referência ao espaço sagrado e o espaço profano que se instituiu na 

cidade panamaense e que enfatizou os dogmas da Igreja Católica. Essa 

manifestação religiosa em homenagem ao Divino Pai Eterno desde 1917 

buscou qualificar o espaço geográfico, tornando-o um espaço sagrado, uma 

vez que essa territorialidade reestruturou essa localidade por meio dos 

símbolos, rituais e mitos. Em suma, a cidade do sul de Goiás, representa as 

características básicas de um espaço urbano, por propiciar um ambiente de 

construção de laços afetivos e sociais entre os indivíduos. A metodologia para 

a pesquisa será a Observação Participante visando à identificação dos 

elementos que complementam e diferenciam o espaço sagrado e o nãosagrado 

em Panamá. 

 

                                                             
95 Mestranda em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientadora: Ph.D. Suzana Ramos Coutinho.   Trabalho financiado pela CAPES.  

bernadetemarcelino@ig.com.br  
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GT 12 – Marketing, espetáculo e 

ciberespaço: entre diversidades e 

(in)tolerâncias  

 

 

 

Coordenação 

 

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho (USP) 

 

[C] Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein (UFPE) 

 

[C] Magali do Nascimento Cunha (UMESP)  

 

 

 

Resumo 

 

A paisagem social contemporânea pode ser descrita como forma(ta)da por 

múltiplas formas subjetivas, coletivas e institucionais de identificações, 

expressões e re(a)presentações. Ao mesmo tempo, as diversas (bri)colagens 

possíveis de (re)produção podem encontrar no ciberespaço espaço estimulante 

de (des)envolvimento. O ciber, proporcionador de relações entre humanos/as e 

entre humanos/as e máquinas, é ambiente de experiências devocionais, 

agenciamentos e deslocamentos identitários, resistências, conservadorismos, 

(in)tolerâncias, diversidades e fundamentalismos – como o é o espaço off-line. 

O GT acolherá vivências relacionadas a religiões/religiosidades, tanto em suas 

formas online como off- line, a partir de dois temas geradores: trânsitos e 

hibridismos religiosos contemporâneos; relações sócio-técnicas entre 
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humanos/as e mídia, marketing, espetáculo e ciberespaço. Tais temas, por sua 

vez, podem se relacionar a diversos outros, especialmente gênero, sexualidade, 

corpo, música e espetáculo. Sejam bem-vindas/os ao GT Marketing, 

espetáculo e ciberespaço. 

 

Programação 

 

[109 / 

500d] 

25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

A perpetuidade da 

angústia na sociedade do 

espetáculo: uma busca vã 

em meio às religiões da 

nova era 

 

(Nathalie Hornhardt) 

 

 

Divina Imagem: Festa do 

Divino Espírito Santo de 

Pirenópolis, GO, no 

documentário do Iphan 

 

(Ronypeterson Morais 

Miranda) 

 

Sociabilidades, afetos e 

desejos em sites de 

relacionamento para 

evangélicos 

 

(Jonatan Jackson 

Sacramento) 

 

 

Uma balada do Diabo 

para Jesus: releitura do 

rock em canções religiosas 

cristãs 

 

(Claudefranklin Monteiro 

Santos) 

 

Os evangélicos na era pós-

digital: O FaceGlória e 

seu posicionamento na 

rede 

 

(Tiago Augusto Franco de 

Vasconcelos Souza) 

 

  

Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus: 

estratégias de marketing 

na regulação do “ideal” 

feminino 

 

(Ana Luíza Gouvêa Neto) 
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A sociedade do espetáculo 

e a ética do 

neopentecostalismo 

 

(Leandro Ortunes) 

 

 

Relato de Conversões: o 

caso de Vítor Belfort 

 

(Leandro Berto Furtado) 

 

 

 

 

Sociabilidades, afetos e desejos em sites de relacionamento para evangélicos 

 

Jonatan Jackson Sacramento96 

 

 

O tema central do trabalho é perceber como o advento de sites de 

relacionamento voltados ao público evangélico possibilitou maior interação 

entre indivíduos desse grupo, abrindo novas possibilidades de escolha de 

parcerias afetivas/sexuais/amorosas e como os marcadores sociais de diferença 

aparecem mobilizados na construção do/a outro/a ideal. Além disso, procuro 

articular a etnografia on-line em sites de relacionamento com outros três 

materiais etnográficos: entrevistas semi-estruturadas, os programas da The 

Love School - A Escola do Amor e os cultos e eventos produzidos por esse 

programa. A articulação desses campos de pesquisa, aliado às questões que 

nortearam a investigação, tem o intento de discutir os potenciais de se pensar 

uma performance evangélica que articula doutrina religiosa e narrativas 

                                                             
96 Mestrando em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 

bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 

pesquisador de mestrado do Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu e do Ateliê de Produção 

Simbólica e Antropologia – APSA/Departamento de Antropologia/IFCH/Unicamp. A 

pesquisa que deu origem a esse trabalho foi desenvolvida sob a orientação da Drª Iara Beleli 

(Pagu/Unicamp) e contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo –FAPESP, no Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu/Unicamp. 

jonatansacramento@gmail.com 
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afetivas em sites de relacionamento para além dos binarismos dos papéis de 

gênero.    

                                  

                       

*** 

 

 

A perpetuidade da angústia na sociedade do espetáculo: Uma busca vã em 

meio às religiões da nova era 

 

Nathalie Hornhardt97 

 

O movimento da contracultura que se iniciou nos anos 50, o choque de valores 

que se estendeu pela década de 60 desembocaram no surgimento da Nova Era. 

Essa corrente afetou a organização familiar e modificou o comportamento de 

boa parte da sociedade que passa a ter novos hábitos de consumo, inclusive 

religiosos. Os padrões estabelecidos por esse novo modelo de vida, e 

evidenciados pela Indústria Cultural, ditam que o homem tem por obrigação 

se manter em um estado de felicidade plena e constante. A presente proposta 

de comunicação tem como objetivo analisar esse novo modelo de religião 

individualizado e comoditizado e sua relação com a busca perpétua do ser 

humano na intenção de sanar seus sofrimentos.    

                                                        

 

*** 

 

 

Os evangélicos na era pós-digital: O Face Glória e seu posicionamento na rede 

 

Tiago Augusto Franco de Vasconcelos Souza98 

                                                             
97 Mestra em Ciências da Religião pela PUC/SP, professora da faculdade de comunicação da 

FAAP, atua nas áreas de mídia, comunicação e religião. 
98 Mestrando em Ciências da Religião pela PUC-SP estuda sob a orientação do Prof. Dr. 

Luiz Felipe Pondé a relação entre a religião e as novas mídias a partir de um matchmaker 
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Desde a reforma protestante, os evangélicos se mostram eficientes nas técnicas 

de comunicação de massa. Da impressão em série de Gutenberg até o 

espetáculo das redes sociais, a efetividade dessa denominação cristã tem 

cumprido com o seu objetivo proselitista. Cada época tem suas diferentes 

características sociais e como afirmou Thomas Boomershine em 1987, a 

hermenêutica bíblica teve cinco grandes períodos: o oral, o manuscrito, o 

impresso, o impresso de forma silenciosa e o eletrônico. Neste último período, 

desde a disponibilidade da internet para o grande público há cerca de 20 anos, 

vários acontecimentos têm ocorrido na relação entre a religião e o fiel. Um 

exemplo atual, é o caso da rede social evangélica chamada FaceGlória, que em 

poucos meses já ultrapassou 200 mil usuários segundo a grande mídia. Essa 

comunicação tem a intenção de discutir o posicionamento da marca a partir 

do paradoxo da sua instalação em um ambiente profano juntamente com uma 

cartilha religiosa que o usuário deve seguir dentro da rede.  

                                                        

 

*** 

 

 

A sociedade do espetáculo e a ética do neopentecostalismo 

 

Leandro Ortunes99 

 

Com a consolidação da economia de mercado e da ênfase no consumo, a 

sociedade sofreu diversas transformações em sua forma de se organizar e de 

se relacionar com os diversos atores que permeiam a vida humana. Dentre um 

destes aspectos, o autor francês Guy Debord destaca sobre a espetacularização 

da sociedade, em seu livro a Sociedade do Espetáculo.  Diante deste fenômeno, 

                                                                                                                                             
cristão chamado Amor em Cristo. Publicitário, atuante no mercado de marketing digital há 

mais de 5 anos, também escreve para dois grandes portais de comunicação chamados 

Update or Die e E-commerce Brasil. 
99 Doutorando e mestre em Ciências Sociais (PUC-SP), pesquisador do MIRE (Grupo de 

pesquisa sobre Mídia e Religião da UMESP). 
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este trabalho tem como objetivo reler a obra de Guy Debord aplicada aos 

fenômenos religiosos recentes, principalmente o neopentecostalismo, e 

demonstrar a relação entre espetáculo, marketing e religião, sendo estes 

motivadores de um novo modo de vida que enfatiza o a lógica do trabalho e do 

consumo. Um apelo que vai de encontro ao anseio de parte da sociedade 

brasileira desemparada da presença do Estado com suas políticas públicas.           

                                               

 

*** 

 

 

Uma balada do Diabo para Jesus: releitura do rock em canções religiosas 

 

Claudefranklin Monteiro Santos100 

 

Análise do conteúdo religioso das músicas das bandas Catedral e Oficina G3, 

Rosa de Sharon e Diego Fernandes, à luz da crítica histórica. Mostrar como, 

nos últimos anos, houve uma ressignificação da representação do rock como 

música do diabo (Simpathy for Devil, da banda Rolling Stones) para o 

chamado rock de Jesus. 

 

 

*** 

 

 

Relato de Conversões: O caso de Vítor Belfort 

 

Leandro Berto Furtado101 

 

                                                             
100 Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professor adjunto do 

Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, membro do Grupo de 

Pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades (GPCIR). franklinmonteiro@oi.com.br 
101 Bacharel em Ciências Sociais UFRRJ/Sociólogo e licenciando em Ciências Sociais. 
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O trabalho trata do fenômeno da conversão de famosos e sua projeção na 

esfera pública e toma como objeto de pesquisa a trajetória e a  presença no 

cenário evangélico de Vítor Belfort, lutador de MMA reconhecido  

internacionalmente.   Como um articulador ou uma figura pública capaz de 

levar através do seu testemunho e lições de vida um modo de viver melhor 

para os fieis e assim transmitir a palavra e fazer ao mesmo tempo pontes e 

relações com diversas mídias constituindo interações entre esses campos os de 

popularização das religiões e novos cultos e do esporte e os espaços de religião 

e mídia. 

 

 

*** 

 

 

Casa Publicadora das Assembleias de Deus: estratégias de marketing na 

regulação do “ideal” feminino 

 

Ana Luíza Gouvêa Neto102 

 

A Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), inaugurada em 1937, 

emerge como uma tentativa de unificar as publicações assembleianas. 

Atualmente, figura como maior editora evangélica no Brasil e na América 

Latina. Controlada pela CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus 

do Brasil) a editora, assume características de empresa capitalista em um 

mercado cada dia mais competitivo, no qual, marketing, publicidade, 

propaganda, racionalidade são características que garantem o lucro e a 

expansão da marca.  Nesse sentido, o presente trabalho tem como finalidade 

analisar como duas revistas publicadas pela CPAD (Nosso Lar e Mulher, Lar 

& Família Cristã) operam como estratégias de marketing para a normatização 

de um ideal feminino. 

 

                                                             
102 Doutoranda no departamento de Pós Graduação em Ciência da Religião, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, bolsista Capes. analu172@hotmail.com 
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*** 

 

 

Divina imagem: a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Goiás no 

documentário do Iphan 

 

Ronypeterson Morais Miranda103 

Ademir Luiz da Silva104 

 

O presente artigo visa analisar o documentário feito sobre a Festa do Divino 

Espírito Santo de Pirenópolis, Estado de Goiás, durante o processo de registro 

da mesma como Patrimônio Imaterial Cultural pelo Iphan. É abarcada, 

respectivamente, neste trabalho uma breve abordagem histórica sobre a Festa, 

a Cidade e como ambas se apresentam na atualidade. É salutar informar que, 

o presente artigo é um recorte de uma pesquisa maior desenvolvida para 

dissertação de Mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Estadual 

de Goiás, intitulada: “’Mas e se essa Festa se acabar? Ai meu Deus o que será 

de mim?’: as tradições da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis – GO 

em registros documentários”. 

 

 

 

 

                                                             
103 Mestrando no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e 

Humanidades: Território e Expressões Culturais no Cerrado – TECCER, da Universidade 

Estadual de Goiás – UEG. Bolsista UEG. A pesquisa contempla as produções científicas do 

Projeto de Pesquisa de Artes Saberes nas Manifestações Católicas Populares, financiado 

pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás – Fapeg, 05/2015. Integra, ainda, 

as pesquisas para o segundo capítulo intitulado: “A espetacularização do tradicional: 

Cavalhadas e Festa do Divino na Televisão”, capítulo este da dissertação ainda em 

desenvolvimento no citado Programa de Pós-Graduação. 
104 Doutor em História. Professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Ciências Sociais e Humanidades: Território e Expressões Culturais no Cerrado – TECCER, 

da Universidade Estadual de Goiás – UEG. 
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  GT  13 – Mulheres negras: 

opressão e resistência  

 

 

Coordenação 

 

 

Celso de Moraes Vergne (PUC/RJ) 

 

Sandra Aparecida Gurgel Vergne (PUC/SP) 

 

[C] Célia Regina Cristo de Oliveira (UERJ) 

  

 

 

Resumo 

 

A proposta deste GT é reunir textos provenientes de pesquisas empíricas e/ou 

reflexões teóricas que possam tematizar a mulher negra e seu lugar social, 

através da análise de seu lugar simbólico no campo religioso. O corpo de 

mulheres negras, que foram violados durante a diáspora africana, através da 

construção de estereótipos estigmatizantes que a colocavam ora como figura 

do mal, da bruxa, figura feminina ou apenas como a cândida mãe preta. A 

mulher tem sido um enigma a ser dominado, em um mundo que foi construído 

sobre bases políticas, religiosas e simbólicas, hegemonicamente patriarcais e 

eurocêntricas. Outras culturas apresentam outras possibilidades de encontro, 

de formas de ordenação da vida e do simbólico, as quais continuam sendo 

combatidas em especial através da aculturação religiosa. É neste sentido que 

queremos discutir o lugar possível da mulher negra na sociedade pós-colonial, 

a partir do campo da religiosidade, entendido aqui como território de 

resistência, ontem e hoje. 
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Programação 

 

 

[520] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

Benzedeiras e rezadeiras: a 

sobrevivência da identidade 

das práticas religiosas nos 

espaços urbanos 

 

(Rosângela Paulino de 

Oliveira) 

 

 

O lado negro do espelho: 

desafiando a imposição da 

imagem ideal de beleza na 

construção do sagrado 

 

(Celso de Moraes Vergne) 

 

 

Sem atividades 

 

Mulheres negras na 

festividade do Santo Preto: 

uma leitura da ausência do 

negro nas festividades de 

São Benedito em 

Bragança/PA 

 

(Daniel Lucas Noronha de 

Sena, Antonio Carlos 

Lobato da Silva) 

 

 

A identidade étnica e de 

gênero em uma perspectiva 

histórico-cutural-político-

social no cotidiano escolar 

da Baixada Fluminense/RJ : 

uma trajetória de 

construção e pertencimento 

 

(Mônica Pinto da Rosa) 

 

Espaços de Encruzilhadas 

do festejo do Divino 

 

(Viviane Brito) 

 

 

 

Meu cabelo é de Deus sim: 

uma reflexão sobre a 

resistência da mulher negra 

na sociedade capitalista 

 

(Camila Rodrigues Estrela) 

 

189



 

 

 

A mulher Negra na 

perspectiva de João do Rio 

 

(Alexandre Bueno Salomé 

de Souza) 

 

 

 

O cabelo: raízes do 

empoderamento de crianças 

negras na construção de 

identidades de gênero no 

contexto escolar 

 

(Célia Regina Cristo de 

Oliveira) 

 

 

“A porta do esquecimento”: 

sedimentação da memória 

corporal dos negros a partir 

da diáspora 

 

(Wanda Cristina Araújo) 

 

 

 

Tecendo em contas o fio da 

vida: mulher negra, 

ancestralidade e resistência 

 

(Sandra Aparecida Gurgel 

Vergne) 

 

Respeito e valorização da 

mulher negra 

 

(Amanda dos Santos 

Lemos) 
 

 

 

 

 

Espaços de encruzilhadas no Festejo do Divino 

 

Viviane Brito105 

 

O artigo trata das encruzilhadas – espaço simbólico, presentes na Festa do 

Divino Espírito Santo no terreiro “Ilê de Yansã e Obaluaye”, casa de Tambor 

                                                             
105 viv_britto@yahoo.com.br 
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de Mina e Candomblé em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Festejo realizado 

pelas Caixeiras do Divino, sacerdotisas que comandam o ritual festivo 

religioso, tocando tambores e entoando versos sagrados. Essas encruzilhadas 

são ocupadas por elas, pelos devotos, pelo público e pelos seres espirituais 

cultuados ali.  

 

 

*** 

 

 

Meu cabelo é de Deus sim: uma reflexão sobre a resistência da mulher negra 

na sociedade capitalista 

 

Camila Rodrigues Estrela106 

 

A proposta visa a reflexão sobre o rompimento com os padrões estéticos de 

beleza, estabelecidos a partir de um contexto político, econômico e cultural da 

sociedade brasileira de negação do negro. Entendendo o racismo como algo 

não-natural, mas sim um fenômeno moderno, atrelado ao capitalismo 

enquanto sistema econômico e social dominante. Pensando o papel da mulher 

negra num movimento de resistência de modelos hegemônicos impostos pelo 

capitalismo sobre seus corpos (espaço de disputa de controle) enquanto 

projeto de manutenção de classe, sendo a religião um desses mecanismos. O 

cabelo da mulher negra assim é um aspecto de fortalecimento de resistência 

em contraposição ao modelo social vigente. 

 

 

*** 

 

                                                             
106 Assistente social- Universidade Castelo Branco (UCB). Mestre em Serviço Social- 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Docente no curso de Serviço 

Social- Universidade Castelo Branco (UCB). Assessora de Desenvolvimento- Secretará de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-RJ)/ Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e 

Participativa (ATGEP) 
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Benzedeiras e rezadeiras – a sobrevivência da identidade e das práticas 

religiosas nos espaços urbanos 

 

Rosângela Paulino de Oliveira107 

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa com sete mulheres negras das 

periferias de São Paulo que preservam o ofício benzer e rezar. São sete 

histórias de vida, com sete diferentes olhares e saberes originários de 

diferentes lugares do Brasil. Apresentam histórias pautadas pelo racismo, 

preconceito, estigmas e preocupação com o futuro. Relato das dificuldades de 

passar seus saberes para as novas gerações devido à carga pejorativa 

atribuída pelos neo-pentecostais, que são presença maciça nas periferias, e a 

falta de interesse dos jovens que tentam a todo custo, mesmo pobres, 

acompanhar o ritmo da sociedade moderna. 

 

 

*** 

 

 

A identidade étnica e de gênero em uma perspectiva histórico-cultural-

político-social no cotidiano escolar na Baixada Fluminense/RJ: uma trajetória 

de construção e pertencimento 

 

Mônica Pinto da Rosa108 

Cláudia Miranda109 

                                                             
107 Profa. de Ensino Superior na Universidade Nove de Julho – Uninove – São Paulo - SP. 

Mestre e Doutora em Antropologia Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – Brasil. Membro do 

grupo de pesquisa Multiculturalismo e Educação, junto ao Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq). rose.paulino@uol.com.br 
108 Pedagoga pela UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora 

dos anos iniciais/SME - Duque de Caxias-RJ. Rede Carioca de Étnico-Educadores. Ligada a 

Rede de Educadores-Étnicos Brasil/Colômbia. monicarosacondor@gmail.com 
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Não se pode pensar em pertencimento sem falar em “Relações Étnicas Raciais 

e decolonialismo”. É preciso expandir o diálogo de gênero e etnia para além 

das paredes das salas aula.  Este trabalho pretende ampliar perspectivas e 

dialogar sobre o quanto o racismo limita as ações nas construções de gênero e 

identidades dos grupos no contexto escolar e social. O racismo inviabiliza a 

manifestação da cultura africana e sua potencialidade histórica no mundo 

para o mundo. As meninas negras ainda protagonizam na escola bulliying 

referente aos seus cabelos e traços de fisionomia, mostrando o quanto lutam 

para existir e se afirmarem mulher em nossa sociedade. 

 

 

*** 

 

 

Respeito e valorização da mulher negra 

 

Amanda dos Santos Lemos110 

 

Acreditamos que a mulher tem uma contribuição ímpar na formação de uma 

sociedade, especialmente, a negra que desde os mais remotos da sociedade 

brasileira contribui com sua força, seu trabalho e suas crenças. Isso é mais 

acentuado quanto se trata da mulher negra, duplamente subjugada por sua 

condição de raça e de gênero. Parece haver um modismo em torno da plástica 

da figura da mulher negra e, é preciso que se entenda que isso não é moda, é 

identidade, auto reconhecimento, auto expressão, resistência, isso preciso ser 

desconstruído e (re)significado e, nada melhor que o conhecimento para 

tratarmos a negritude e o gênero como devem ser tratados, com respeito e 

valorização. 

                                                                                                                                             
109 Coordenadora do grupo de Estudos e Pesquisa: Formação de Professores Currículo e 

Pedagogias  Decoloniais- PPGDU-UNIRIO- Coordenadora da Rede de Educadores-

Étnicos/Brasil/Colômbia. miranda1112@globo.com 
110 Mestre em Serviço Social, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora da 

Universidade Castelo Branco (RJ), amandalemos@castelobranco.br 
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*** 

 

 

Tecendo em contas o fio da vida: mulher negra, ancestralidade e resistência 

 

Sandra Aparecida Gurgel Vergne111 

 

A oralidade é ferramenta milenar de transmissão de cultura, visão de mundo e 

religiosidade. A mulher assume um lugar fundamental na possibilidade de 

enfrentamento das dores produzidas pela diáspora africana, trazendo através 

da palavra a religiosidade que foi ferramenta de preservação de uma visão de 

mundo que inclui o corpo como lugar de conexão com o sagrado. No fiar de 

contas, no tecer de rendas, na dança dos orixás, ao som dos tambores, 

desobedece à ordem colonialista, que tenta controlar corpo e alma. A presença 

das  orixás femininas apontam  para formas possíveis de ser e viver, mesmo 

que através de associações ambíguas e sincréticas com as santas católicas, 

ainda que enfrentando hoje a violência da perseguição religiosa. 

 

 

*** 

 

 

A mulher Negra na perspectiva de João do Rio 

 

Alexandre Bueno Salomé de Souza112 

 

                                                             
111 Mestranda em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Docente de Ensino Religioso da Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro (SEEDUCRJ). Secretaria Municipal de Educação de Nilópolis SME- Caxias RJ. 
112 Mestrando em Ciências da Religião, Universidade Presbiteriana Mackenzie Bolsista 

CAPES. buenoalexandre35@gmail.com 
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Essa pesquisa tem como objetivo mostrar a mulher negra e o seu lugar na 

história, mulheres que foram violentamente profanadas no aspecto físico e 

mental, muitas vezes vistas com figuras do mal, de um poder centrado na 

misoginia e num ódio gratuito a mesma será pautada na perspectiva do 

escritor João do Rio.  

 

 

*** 

 

 

Mulheres negras na festividade do Santo Preto: uma leitura da ausência do 

negro nas festividades de São Benedito em Bragança/PA 

 

Daniel Lucas Noronha de Sena113 

Antonio Carlos Lobato da Silva114 

 

Na cidade de Bragança, no Pará, na Festividade de São Benedito, em que 

participamos de diversas cerimonias religiosas, além dos interstícios que 

levam a sua culminância, nossas observações nos fizeram perceber alguns 

motivos que fazem da festa, hoje, um movimento que foge da relação étnica, 

em que o Santo Preto não representa sua etnia (ou representa uma nova 

formação identitária) podendo ser, mesmo, uma relação de poder. Assim, 

buscamos explicar as razões da ausência dos negros, chegando a conclusões 

que podem ser confrontadas a análises weberiana, de Carlos Brandão e 

Vicente Sales, evidentemente a partir das falas das mulheres, pois a sua 

participação e suas funções, bem como sua leitura deste distanciamento do 

negro é uma reflexão considerada neste trabalho. 

 

                                                             
113 Mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, (UEPA), 

Doutorando em Ciências pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

danielsccsl@hotmail.com 
114 Graduado em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, (UEPA), 

Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Pará, (UFPA), professor de Ensino 

Religioso da Secretária Estadual de Educação do Estado do Pará (SEDUC/PA) 
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*** 

 

 

“A porta do esquecimento”: sedimentação da memória corporal dos negros a 

partir da diáspora. 

 

Wanda Cristina Araújo115 

 

Este estudo parte da constatação de que a memória corporal foi sedimentada 

a partir da diáspora negra, efetuada num ato de violência que ‘exterminou’, 

‘arrancou’, ‘deslocou’ e ‘desmantelou’ os espaços e tessituras comuns da vida 

dos negros em diferentes partes do continente africano. Pretendo demonstrar 

o quanto a memória corporal contribuiu para com os negros, que foram 

duramente arrancados de seu território e distanciados de suas necessidades 

vitais. Desse modo, entende-se que em suas tribos constituíram-se registros e 

traços de suas heranças ancestrais, que foram fundamentais como espaço de 

cura para suportar os castigos, a saudade e a solidão impostas pela 

empreitada colonizadora. Apresento como figura inicial dessa pesquisa, “a 

porta do esquecimento”, que através dela, os africanos, entre os séculos XV e 

XIX embarcavam para nunca mais voltar: com eles, e como objeto do 

colonizador, embarcaram somente seus corpos.  

 

                                                             
115 Jornalista, Educadora Social, Yalorixá. Mãe Wanda, do Axé Egi Omin. Iniciada por Mãe 

Zezé de Omolu (Pavuna) e Nilzete de Yemanjá (Casa de Oxumarê- Bahia) há mais de 25 

anos, tem vasta experiência na área da educação social. Realizou os projetos: 1982 – Escola 

Comunitária do 1º grupo Afro Cultural do Rio de Janeiro Agbara Dudu – em Madureira, 

RJ; 1983 – Cooperativa de Artesãos da Barra da Tijuca e Jacapareguá/RJ – COARTES; 

1987 – Equipe de produção de coordenadores de animação cultural da Secretaria de 

Cultura do Rio de Janeiro;1992 – Projeto Encontro – Abordagem de crianças e adolescentes 

em situação de rua (Pastoral do Menor-RJ); 1993 - Se Essa Rua Fosse Minha; 1994 – Casa 

Lar de Vila Isabel; 2000 – Projeto Sítio Vila Meu Lar. 2004- Implantação do Núcleo de 

Cidadania Fé e Amor; 2009 – Coordenação do I Encontro de Jovens de Terreiro – RJ. 
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*** 

 

 

O lago negro do espelho: desafiando a imposição da imagem ideal de beleza na 

construção do sagrado 

 

Celso de Moraes Vergne116  

 

Ainda em 2012, foi escolhida uma mulher que representou, tecnicamente, a 

mulher mais bela na Grã Bretanha, para muitos a mais bela do mundo. A 

diferença para outras seleções de beleza está na argumentação técnica, 

baseada nas proporções do rosto, níveo e de olhos azuis. O discurso técnico 

surge nos primeiros concursos de beleza, no inicio do século XX, abertamente 

eugênicos. Porém ainda hoje a estética dialoga com a imagem do sagrado: 

bem/belo, mau/feio. A imposição de modelos produz autodesvalia da 

população em geral, mas em especial de mulheres negras, produzindo lugares 

do mal e do bem de forma hibrida, mescla de ciência e fé, ideologia e técnica. 

Há reações a isto, mas ainda de forma individualizada. Proponho a 

necessidade de ampliação de estratégias de ações multicentradas de 

democratização estética, rediscutindo a localidade do sagrado e da técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Psicólogo e Doutor em Psicologia Clinica pela PUC-Rio. Assessor de Gestão Estratégica e 

Participativa na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 
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 GT 14 – O Oriente e suas 

diversidades religiosas 

 

 

 

 

Coordenação 

 

Arilson Oliveira (UFCG) 

 

 

 

Resumo 

 

O GT “O Oriente e Suas Diversidades Religiosas’” busca como objetivo 

principal abordar analiticamente os contextos sociais, políticos e intelectuais 

das religiões orientais (antigas e atuais), tais como: Hinduísmo, Budismo, 

Xintoísmo, Confucionismo, Taoísmo, Islamismo etc. E na busca de nossos 

objetivos, quais sejam: discutir suas diversidades, divergências, aproximações 

e possíveis sincretismos. Por conseguinte, abarcaremos vários períodos sócio-

históricos dessas religiões em comparação com a contemporaneidade e os 

novos movimentos religiosos, seus imaginários, seus tabus, visão de gênero, 

ecumenismos, diversidades objetivas e subjetivas, participação no movimento 

Nova Era e maneiras de ser e agir. Lembrando que, para tanto, faz-se 

importante também analisarmos o olhar das religiões de origem oriental, mas 

ocidentalizadas ou estabelecidas no Ocidente. 
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Programação 

 

[57/522] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

O que é Daoísmo? 

Esclarecendo equívocos, 

revisando a história, 

atualizando dados 

 

(Matheus Costa) 

 

Duas conjuras: religião e 

política em um episódio da 

vida do Patriarca Agathon 

de Alexandria (c. 670) 

 

(Alfredo Bronzato da 

Costa Cruz) 

 

 

Daoísmo e gênero: o que é 

o shen ren (神人)? 

 

(Carlos Alberto Bento 

Corrêa) 

 

Religião e Civilização em 

Canaã na Idade do Bronze 

– Atual Palestina 

 

(Tamires Silva Pereira 

Prazeres) 

 

 

Quando o Tio Sam 

encontrou o Darma: o 

budismo nos Estados 

Unidos da América no 

século XIX 

 

(Eduardo Henrique 

Barbosa de Vasconcelos) 

  

Estudo sobre Mokiti 

Okada e Júlio Zabatiero e 

suas observações sobre a 

importância da Teologia 

Prática na formação do 

Indivíduo e 

desenvolvimento da 

Espiritualidade e Cultura 

da Paz 

 

(Luís Guilherme 

Vasconcelos Gamo de 

Barros) 
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O Budismo como divisor 

de águas na história 

indiana em Max Weber 

 

(Arilson Oliveira) 

 

Estudo Exploratório sobre 

o Fundador da Religião 

Messiânica e suas 

contribuições na Arte e na 

Espiritualidade 

 

(Juliana Santos Graciani) 

 

 

 

 

Estudo exploratório sobre o fundador da religião messiânica e suas 

contribuições na arte e na espiritualidade  

 

Juliana Santos Graciani117 

 

A presente pesquisa exploratória tem por objetivos refletir sobre o fundador 

da religião Messiânica de origem Japonesa e suas perspectivas no campo 

artístico e no despertar da espiritualidade, tanto no Oriente como no 

Ocidente. A metodologia utilizada foi à pesquisa qualitativa, por meio de 

análise documental de material bibliográfico e artístico. Quanto à análise dos 

dados foram criadas categorias diante das contribuições destes temas nos dois 

hemisférios, dando destaques as suas semelhanças e diferenciações. Nas 

conclusões são apontadas as principais características do fundador da religião 

Messiânica, sua propositura para a construção da paz, da saúde e da 

prosperidade, por meio da vivência da arte e da espiritualidade.  

  

 

*** 

 

 

                                                             
117 Doutora em Psicologia Social pela PUC-SP, Professora na Graduação em Teologia na 

Faculdade Messiânica e na Graduação em Pedagogia na Pontifícia Universidade Católica – 

PUC-SP e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Teologia Prática e Sociedade. 

jugraciani@ig.com.br  
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Religião e civilização em Canaã na Idade do Bronze – atual Palestina 

 

Tamires Silva Pereira Prazeres118 

 

Esta comunicação tem como objetivo abordar sobre a vida e o cotidiano dos 

primeiros habitantes da Palestina, atual Israel em nossos dias. O intuito desse 

trabalho é saber mais sobre os povos que viviam nessa localidade antes do 

povo israelita conquistar essas terras. Irei especificadamente discorrer sobre o 

povo cananeu, que habitava toda a faixa de terras entre o mar mediterrâneo 

até o limite das terras da Transjordânia.A explanação desse trabalho conterá 

a análise da vida religiosa dos cananeus, que tinha como um deus principal 

Baal e mais um panteão de deuses, o que leva a uma similaridade às religiões 

gregas e a evidente sincretização que os judeus israelitas obtiveram com a 

convivência com estes povos, além de analisar a vida social e política da 

região. 

 

 

*** 

 

 

Estudo sobre Mokiti Okada e Júlio Zabatiero e suas observações sobre a 

importância da Teologia Prática na formação do Indivíduo e desenvolvimento 

da Espiritualidade e Cultura da Paz 

 

Luís Guilherme Vasconcelos Gamo de Barros119 

 

                                                             
118 Licenciada em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, especialista 

em Filosofia Contemporânea e História pela Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 

e Bolsista CAPES  e IEPG no Programa de Mestrado em Ciências da Religião na 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP. Membro do Grupo de Pesquisa em Gênero 

e Religião Mandrágora - NETMAL. tamiresspereira@hotmail.com 
119 Graduando em Teologia pela Faculdade Messiânica e Seminarista da 38ª Turma de 

Formação Sacerdotal da Igreja Messiânica Mundial do Brasil – IMMB. 

barros91@hotmail.com 
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Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância da Teologia 

Prática na visão de Mokiti Okada e Julio Zabatiero, articulando com o 

desenvolvimento humano e o despertar da consciência da espiritualidade e da 

cultura de paz, na construção de uma nova civilização. A metodologia 

utilizada foi a revisão bibliográfica das visões de Mokiti Okada e Julio 

Zabatiero. Como resultados, ambos os autores defendem que a vivência da 

espiritualidade colabora para o desenvolvimento do altruísmo e da ação 

divina como fonte de inspiração da humanização e de uma nova forma de 

viver em sociedade, onde respeitamos as diferenças, desenvolvemos a alegria, 

fortalecendo o sentimento de gratidão a Deus. 

 

 

*** 

 

 

O budismo como divisor de águas na história indiana em Max Weber 

 

Arilson Oliveira120 

 

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. 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. 

                                                             
120 Doutor em História Social pela USP, pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP. 

Prof. adjunto do Departamento de Ciências Sociais da UFCG. Pesquisador do Grupo de 

Estudos em Sociologia da Religião GESR (UFCG) e pesquisador do Laboratório de Estudos 

da Ásia (LEA - USP). arilsonpaganus@yahoo.com.br 
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*** 

 

 

O que é Daoismo? esclarecendo equívocos, revisando a história, atualizando 

dados 

 

Matheus Costa121 

 

Esta comunicação tem como objetivo fornecer um conhecimento mais 

atualizado e acadêmico sobre o Daoismo/Taoismo através da resposta a 

questão: “o que é Daoismo?”. Desde a década de 1960 diversos trabalhos 

empíricos e documentais tem chamado atenção para alguns mal entendidos 

comuns quando se aborda essa religião. Esse debate parece não ter alcançado 

os ambientes acadêmicos lusófonos, como o Brasil. Dessa forma, levantamos as 

críticas, mostramos conceituações históricas, e possíveis compreensões 

científico-acadêmicas mais apropriadas sobre o Daoismo. Para isso, nos 

valemos de uma revisão bibliográfica, complementando com dados empíricos 

observados entre daoistas no Brasil.   

 

 

*** 

 

 

Daoismo e gênero: o que é o shen ren (神人)?  

 

Carlos Alberto Bento Corrêa122 

 

                                                             
121 Graduado em Ciências da Religião (Unimontes), mestre em Ciência da Religião (PUC-

SP), e membro dos grupos de pesquisa CERAL e do NEO (PUC-SP). A pesquisa foi 

patrocinada pelo CNPq.  matheusskt@hotmail.com           
122 Licenciado em História e Mestrando em Educação pela Universidade Metodista de 

Piracicaba, UNIMEP. É, atualmente, Bolsista do CNPq. carloscorrea551@gmail.com 
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O que é posto em debate é o termo ‘shen ren’ 神人 a partir de um texto 

clássico da antiguidade chinesa, o Zhuangzi 莊子. Procurando problematizar 

sua recepção por parte do público ocidental ou ocidentalizado dos séc. XIX e 

XX. Sobretudo, com relação à tradução do shen ren para ‘feminine spirit’, 

feita por Hamill e Seaton. Confrontando-a, principalmente, com as de James 

Legge, com seu ‘Spirit-like man’; Burton Watson, e seu ‘Holy Man’, Lin 

Yutang, e o ‘divine one’; e Angus C. Graham, com seu ‘daemonic man’. 

 

 

 

*** 

 

 

Os cristianismos do Oriente e a historiografia ocidental: exclusões e 

esquecimentos 

 

Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva123 

 

A presente comunicação objetiva trazer à tona a problemática histórica da 

exclusão do Oriente cristão e, assim, dos cristianismos orientais autóctones, do 

processo de construção do conhecimento histórico acerca da expansão do 

movimento cristão mundial e sua consolidação. Assim, através das atuais 

discussões bibliográficas, novas descobertas de fontes e dos atuais debates 

deste tema, propomos integrar ao conhecimento cristão ocidental os locais de 

origem e expansão por excelência do cristianismo, como um grande desafio 

historiográfico. É necessário superar séculos de “europeocentrismo”, de 

distorções, omissões, às vezes inconscientes ou não da real história que cerca a 

formação da religião cristã. 

 

                                                             
123 Mestre em História Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO). Professor de História da Igreja da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia 

e Biotecnologia (FAECAD). 
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*** 

 

 

Duas conjuras: religião e política em um episódio da vida do Patriarca 

Agathon de Alexandria (c. 670) 

 

Alfredo Bronzato da Costa Cruz124 

 

Nos anos finais da década de 660 ou pouco depois, Maslamah al-Ansari, um 

dos vice-reis do Egito omíada, enviou uma comissão de sete bispos coptas até a 

cidade de Sakha para averiguar a denúncia de um suposto ataque cometido 

por cristãos contra funcionários locais do governo islâmico. Essa investigação 

trouxe à luz uma conspiração contra Agathon, patriarca copta de Alexandria, 

e terminou em outra conspiração, com a finalidade de depor Teodoro, o 

patriarca calcedônico da mesma cidade. O objetivo desta comunicação é usar 

este episódio para pensar as complexidades do relacionamento entre cristãos e 

muçulmanos durante os estágios iniciais de estabelecimento do Islã no Vale do 

Nilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124  Dourando em História Política do Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH/UERJ). Orientação: Prof. Dr. Edgard 

Leite Ferreira Neto. Bolsista CAPES. bccruz.alfredo@gmail.com 
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 GT 15  – Paganismo  

contemporâneo: a 

 wicca no Brasil 

 

 

 

Coordenação 

 

 

 

Maria Roseli Sousa Santos (UEPA) 

 

Dannyel Teles de Castro (UEPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comunicações do GT 15 foram 

realocadas em outros GTs. 
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 GT 16 – Percepções sobre 

 movimentos sociais de jovens 

em grupos religiosos  

 

 

 

Coordenação 

 

 

Maria de Fatima Di Gregorio (UESB) 

 

Antônio Rocha (UESB) 

 

[C] Marisela Pi Rocha (IFbaiano) 

 

 

 

Resumo 

 

O GT pretende compartilhar pesquisas/estudos que pensem em ações 

relacionadas a movimentos de jovens inseridos em grupos ligados a religião, 

pensando as formas de inserções, práticas desenvolvidas em contextos, 

buscando compreender as identidades em jogo e sua participação na 

sociedade. Busca ainda identificar a maneira pela qual esses grupos se 

estruturaram e participaram de dinâmicas reconhecidas como movimentos 

sociorreligiososcuja luta identitária se firmou em ações exemplares, pensando 

o elemento religioso como determinante para experiências de produção de 

práticas e ideologias, contribuindo para a manutenção de relações sociais em 

vista da reconstrução da justiça e da solidariedade humana. Levando em 

consideração o exercício do fazer cotidiano, o GT  propõe a registrar e discutir 
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a importância desses grupos inseridos na dinâmica de transformações sociais e 

estruturais e suas bases na história do país. 

 

 

Programação 

 

 

[510] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

Religião e laicidade: 

conflitos no marco das 

realidades práticas e 

teóricas? 

 

(Clera de Faria Barbosa 

Cunha, Cláudia de Faria 

Barbosa) 

 

 

 

Sem atividades 

 

[P] Educação não sexista: 

um projeto para a escola 

básica 

 

(Arlene Andrade Malta, 

Marisela Pi Rocha) 

 

 

[P] A influência de mãe 

Maria na permanência 

dos jovens na comunidade 

das duas barras do fojo, 

Mutuípe/BA 

 

(Rafael da Silva Santos, 

Ilneide Braz de Jesus 

Santos)  
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Paz e Fogo: Sentinelas da 

Manhã, jovens da 

Renovação Carismática 

Católica em Cáceres/MT 

 

(Felippe Otávio de Souza 

Cuyabano)  

 

 

[P] Um olhar sobre a 

religiosidade da juventude 

na comunidade duas 

Barras do Fojo, 

Mutuípe/BA 

 

(Tania Jesus dos Santos, 

Patrick Hued Marcos 

Britto) 

 

 

O movimento social da 

JUC e a questão da 

religião nos 60: desafios 

de uma luta 

 

(Maria de Fátima Araújo 

Di Gregorio)  

 

 

[P] O aumento da 

juventude nas 

comunidades religiosas e 

seus efeitos no espaço 

social do município de 

Jaguaquara/BA 

 

(Leonardo dos Santos 

Fonseca, Rute dos Santos 

Guimarães) 
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[PÔSTER] Um olhar sobre a religiosidade da juventude na comunidade Duas 

Barras do Fojo – Mutuípe, Bahia 

 

Tânia Jesus Santos125 

Patrick Hued Matos126 

 

Esta investigação consiste em analisar e compreender a importância da 

religiosidade no processo de formação dos jovens pertencentes à comunidade 

Duas Barras do Fojo no município de Mutuípe - Bahia. Logo, indaga-se como 

essa nova geração escolhe a religião, manifestando crenças, valores, condutas e 

costumes por meio das comunidades sociais, políticas e ideológicas, 

investigando como esta religiosidade contribui na construção da identidade 

racial dos diferentes sujeitos que dão forma à comunidade. Como atividade 

Pedagógica, o trabalho proposto ao abordar a diversidade religiosa torna-se 

elemento central em favor das diferenças e valorização das diversas 

expressões. 

                                                         

 

*** 

 

 

Paz e Fogo: Sentinelas da Manhã, jovens da Renovação Carismática Católica 

em Cáceres – MT 

 

Felippe Otávio de Souza Cuyabano127 

                                                             
125 Licencianda em Geografia. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano. 

taniamorenalove@gmail.com 
126 Licenciando em Geografia. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano. 

hued21@hotmail.com 
127 Doutorando em Ciências Sociais no Programa de Estudos Pós Graduados em Ciências 

Sociais (PEPGCSO) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Membro 

do Núcleo de Estudos de Religião e Sociedade (NURES PUC-SP), e bolsista 
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As indicações As especificidades, dos estudos do movimento eclesial 

Renovação Católica Carismática (RCC), também chamado de pentecostalismo 

católico, compreendem um horizonte de abordagens que revelam descobertas 

e entendimentos fascinantes. Tais trabalhos de investigação, buscam captar a 

pluralidade dos significados e usos do universo da crença católica, suas 

perspectivas, formações, e as interações sociais de seus agentes. Neste 

trabalho, serão apresentados alguns apontamentos que fazem parte do relato 

etnográfico, que estuda a atuação da RCC em Cáceres – MT, sobretudo, da 

laboração do seu Ministério Jovem, que reúne conjunto significativo de 

jovens, na faixa etária de 14 a 30 anos, convertidos ou confirmados no 

catolicismo pelo chamado “Fogo do Espírito Santo”. Desta forma, detalhar-se-

à, determinados aspectos da dinâmica carismática católica em sua 

desenvoltura no campo religioso local. 

 

 

*** 

 

 

[PÔSTER] A influência de Mãe Maria na permanência dos jovens na 

comunidade das Duas Barras do Fojo, Mutuípe-BA 

 

Rafael da Silva Santos128 

Ilneide Braz de Jesus Santos129 

 

Mãe Maria. Mulher, negra, parteira, benzedeira, Tataravó. Responsável por 

um conhecimento empírico que agrega saberes ligados a agricultura, 

etnobotânica, rezas e contos. A mesma com 100 anos de idade, através da 

                                                                                                                                             
CAPES/PROSUP. Docente da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP). 

felippecuyabano@outlook.com 
128 Licenciando em Ciências Biológicas - Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia Baiano. raffael.agro@gmail.com 
129 Licencianda em Ciências Biológicas - Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia Baiano. ilneidebraz@hotmail.com 
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apropriação dos saberes e do uso tradicional dos recursos vegetais, estimula os 

jovens a permanecerem na sua comunidade, aconselhando-os a significarem 

aquele espaço pelo pertencimento. O que isto nos ensina sobre o ensinar e o 

aprender na perspectiva escolar? Como os saberes populares ressignificam a 

produção científica e como esta pode se retroalimentar nas práticas 

populares? É o que buscamos investigar. 

 

 

*** 

 

 

Religião e laicidade: conflitos no marco das realidades práticas e teóricas? 

 

Clera de Faria Barbosa Cunha130 

Cláudia de Faria Barbosa131 

 

Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa feita em escola pública 

brasileira sobre conflitos, ainda que silenciados, entre religião dominante e a 

perspectiva de uma educação religiosa laica O objetivo é compreender a 

atuação e práxis de professores e estudantes, militantes em movimentos da 

igreja católica, na dinâmica da sala de aula em que a abordagem recai, a uma 

crítica, ao fetiche da religião na educação. Infere-se que qualquer iniciativa 

para emancipação social e respeito à diversidade religiosa exige como 

contrapartida um repensar para além das categorias conhecidas, em especial 

da racionalização religiosa e as formas de existência institucionais, em 

especial, a laicidade na escola pública. 

 

                                                             
130 Mestre em Educação e Sociedade. Supervisora escolar e professora de Ensino Religioso. 

barbosaclera@gmail.com 
131 Doutora em Família na Sociedade Contemporânea, professora da Faculdade Ruy 

Barbosa – Grupo DeVry Brasil e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Juventudes, 

Identidades, Cidadania e Cultura NPEJI-CNPq. 

barbosa.claudiadefariabarbosa@gmail.com 
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*** 

 

 

O movimento social da JUC e a questão da religião nos anos 60: desafios de 

uma luta 

 

Maria de Fátima Araújo Di Gregorio132 

 

O artigo aborda sobre o grupo jucista e sua ação especializada de luta social 

nos anos 50 e 60, estruturando a caminhada do movimento leigo quando este 

deixa os limites da Igreja Católica, envolvendo-se com mais com os meios 

universitários e com grupos de esquerda do país, ganhando consistência 

territorial. Lendo o contexto sócio, geográfico, econômico e político que 

possibilitou a luta do grupo, as (des) articulações e êxodo para novas ações de 

luta, com mudança no ideário em anos marcados pelo fenômeno da revolução 

da juventude mundial, desenvolvendo clima de tensões e comoções diante de 

um quadro político que sofria às amarras do capitalismo com luta pela 

conquista democrática. 

 

 

*** 

 

 

[PÔSTER] O aumento da juventude nas comunidades religiosas e seus efeitos 

no espaço social do município de Jaguaquara-BA 

 

Leonardo dos Santos Fonseca133 

Rute dos Santos Guimarães134 

                                                             
132 UESB/UNEB/BRASIL. f_digregorio@hotmail.com 
133 Licenciatura em Geografia. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano. 

fonsecainfinity@gmail.com 
134 Licenciatura em Geografia. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

Baiano. rute_guimarães@outlook.com 
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Questionando quais sentidos a prática religiosa tem ganhado na construção de 

vivências da juventude jaguaquarense levando em conta as diferentes 

religiosidades e seus impactos à vida dos sujeitos, esta investigação ambiciona 

compreender o porquê do crescente número de denominações religiosas, no 

município de Jaguaquara-Ba, considerando-as como um sistema organizado 

de crenças e conjecturando razões pelas quais a religião envolve parcela 

expressiva de jovens e exerce influência sobre a vida dos mesmos. 

 

 

*** 

 

 

[PÔSTER] Educação não sexista: um projeto para a escola básica 

 

Arlene Andrade Malta135 

Marisela Pi Rocha136 

 

Abordagens acerca da desigualdade de gênero na educação brasileira ainda 

não garantem a efetividade e qualidade da permanência destas no cenário 

educacional, uma vez que estudos indicam a presença de graves condições que 

alimentam ou mesmo geram a desigualdade no contexto escolar. Seja a 

discriminação étnico-racial, econômica, territorial ou de orientação sexual, a 

exigência é que se investiguem medidas voltadas a grupos específicos, de 

forma a garantir que as meninas tenham não só acesso à educação básica, mas 

a um projeto educacional que valorize e imprima os referenciais da equidade 

instituída no currículo que garanta a mulheres e homens a superação dos 

princípios machistas que ainda regem a nossa sociedade. 

 

 

                                                             
135 Docente nas Licenciaturas de Geografia e Ciências Biológicas -IFBAIANO CAMPUS 

SANTA INÊS. arlene.malta@si.ifbaiano.edu.br 
136 Docente nas Licenciaturas de Geografia e Ciências Biológicas -IFBAIANO CAMPUS 

SANTA INÊS. marisela.rocha@si.ifbaiano.edu.br 
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 GT 17 – Protestantismo e 

pentecostalismo 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Edin Abumanssur (PUC/SP) 

 

Maxwell Fajardo (UNINOVE)   

 

 

 

Resumo 

 

O campo religioso brasileiro tem apresentado tal dinamismo e capacidade de 

transformação que a especialização em seus diferentes sub-temas tem se 

tornado uma exigência nos últimos anos. O movimento pentecostal, bem como 

os evangélicos em geral, suscitam várias leituras e interpretações. Ainda que 

seja impossível esgotar as possibilidades hermenêuticas desse quadrante do 

campo religioso, é do interesse dos pesquisadores a manutenção de uma 

legibilidade mínima deste fenômeno. O GT pretende dar oportunidade para a 

troca de conhecimentos entre os pesquisadores do campo evangélico 

brasileiro, sua presença em nossa realidade e, consequentemente, o complexo 

de temáticas relacionadas às questões de gênero, violência, fundamentalismos 

e política.  
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Programação 

 

[508] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

Neoconservadorismo 

religioso em grupos 

protestantes 

 

(Gustavo de Castro Patrício 

de Alencar) 

 

Reconfigurações da 

religião no espaço 

público: a inserção de 

shows gospel em festas 

regionais 

 

(Amanda C. Pinheiro, 

Andressa P. de B. Lopes) 

 

 

 

Sem atividades 

 

O Protestantismo brasileiro: 

entre a colaboração e a 

resistência no período da 

Ditadura Civil e Militar 

(1964-1974) 

 

(Daniel Augusto Schmidt) 

 

 

O Show deve continuar! 

O Novo Templo de 

Salomão e o “Big Brother 

da Fé” no Ciberespaço: a 

IURD e sua contígua 

semiose da midiatização 

 

(Carlos A. C. Barbosa) 

 

Fundamentalismo e 

evangelicalismo latino-

americano 

 

(Eduardo Vagner Santos 

Simões) 

 

 

Igrejas rebeldes. Notas 

para uma performance da 

sinceridade entre os 

pentecostais 

 

(José Edilson Teles) 

 

 

O trabalho assistencial de 

atletas cristãos no Estado de 

São Paulo 

 

(Breno Minelli Batista) 

 

Entre “ideologia” e 

“guerra espiritual”: A 

disputa presidencial de 

2014 na visão de 

lideranças carismáticas e 

pentecostais 

 

(Emanuel F. da Silva)  
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Protestantismo e 

Ultramontanismo no Brasil 

da primeira metade do 

século XIX 

 

(Ana Rosa Cloclet da Silva, 

Thaís da Rocha Carvalho) 

 

 

“A praga que veio do 

Pará”: Tensões, conflitos 

e crescimento do 

pentecostalismo em Belém 

(1911-1925) 

 

(Rafael da Gama) 

 

Uma microssociologia do 

desvio evangélico: os 

descentramentos de 

narrativas desviantes 

 

(Isaac Palma Brandão, 

Pedro Fornaciari Grabois) 

 

Pentecostalização 

Tupiniquim: O impacto 

da influência pentecostal 

no imaginário religioso 

brasileiro 

 

(Valter Borges dos 

Santos) 

 

 

 

 

 

Neoconservadorismo religioso em grupos protestantes 

 

Gustavo de Castro Patricio de Alencar137 

 

O advento do mundo moderno trouxe diversos dilemas e desafios para a 

religião. Diante de temas tais quais ciência, gênero, política, globalização, 

tecnologia, meio-ambiente, entre outros, grupos religiosos desenvolvem 

discursos hora para adaptar e harmonizar hora para rejeitar e se opor ao que 

é produzido nas esferas “seculares da sociedade”. No que tange ao conceito de 

gênero, categoria sociológica que busca discutir os diferentes papeis sociais 

atribuídos aos sexos, é possível perceber um crescimento de um 

neoconservadorismo religioso em alguns grupos protestantes como forma de 

                                                             
137 Graduado em Ciências Sociais pela UFMG em 2012 e mestre em sociologia pela mesma 

instituição desde fevereiro de 2015. Atualmente é estudante da linha de pesquisa Religião e 

Cultura do Doutorado em sociologia da UFMG. gcpalencar@gmail.com 
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reação a movimentos feministas ou movimentos ligados a teoria queer. 

Discutir esse avanço neoconservador em seus significados sociológicos será o 

objetivo da presente comunicação. 

 

 

*** 

 

 

Reconfigurações da religião no espaço público: a inserção de shows gospel em 

festas regionais 

 

Amanda Costa Pinheiro138 

Andressa Peron de Bitencourt Lopes139 

 

O trabalho discute algumas reconfigurações da religião no espaço público, a 

partir da análise da inclusão de show gospel em festas regionais. Como 

exemplo deste movimento, analisamos a indicação de um agente religioso, 

vereador da Câmara Municipal de Campo Mourão, para inserção de um show 

gospel na programação oficial da festa nacional sediada no município 

homônimo. O cenário teórico em que se inscreve esta análise discute a ideia de 

secularização, entendendo que é possível identificar aspectos de 

reconfiguração do espaço público, em que se percebe a permeabilização das 

fronteiras entre os campos da religião e da política.  

 

 

*** 

 

 

                                                             
138 Mestranda do Programa Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, Unespar/Campo 

Mourão, membro do grupo de pesquisa Cultura e Relações de Poder, sob orientação do 

Prof. Dr. Frank Antonio Mezzomo. 
139 Mestranda do Programa Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, Unespar/Campo 

Mourão, membro do grupo de pesquisa Cultura e Relações de Poder, sob orientação da 

Profª. Drª Cristina Satiê de Oliveira Pátaro. 
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O Protestantismo brasileiro: entre a colaboração e a resistência no período da 

Ditadura Civil e Militar (1964-1974) 

 

Daniel Augusto Schmidt140 

 

Este trabalho analisa um período de crise vivido pelas igrejas Metodista e 

Presbiteriana do Brasil durante a época da Ditadura Civil e Militar, focando o 

olhar mais especificamente no intervalo entre os anos de 1964 e 1974. 

Influenciadas pelo ambiente político e ideológico da época, estas duas 

denominações protestantes foram o palco de uma disputa entre suas alas 

conservadoras e progressistas. Como resultado, estabeleceu-se um clima 

interno de “caça às bruxas”, marcado por atitudes autoritárias e de apoio ao 

regime imposto. A pesquisa procura levantar os fundamentos que embasaram 

as atitudes das alas conservadoras do protestantismo neste conflito. A 

principal suspeita é a de que as posturas conservadoras decorreram do 

contato do protestantismo importado do mundo anglo-saxão com a herança 

cultural patriarcal, autoritária e católica presente no Brasil desde seu período 

fundacional. 

 

 

*** 

 

 

O Show deve continuar! O Novo Templo de Salomão e o “Big Brother da Fé” 

no Ciberespaço: a IURD e sua contígua semiose da midiatização 

 

Carlos Antonio Carneiro Barbosa141 

                                                             
140 Doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Bolsista CAPES. Orientador da tese de 

doutorado defendida em agosto de 2015: prof. Dr. Lauri Emilio Wirth. 
141 Doutorando em Ciências da Religião no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Ciências da Religião – PUC-SP, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), orientando do Dr. Edin Sued Abumanssur. Membro do GEPP, 

Grupo de Pesquisas de Protestantismo e Pentecostalismo, da PUC-SP. Secretário Geral da 

Rever, Revista de Estudos da Religião. carlosantoniobarbosa.doutorado@aol.com 
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A transmissão 24 horas por dia das imagens da construção do Templo de 

Salomão da IURD, em São Paulo-SP; findou com sua inauguração em 2014. 

Até então, pela homepage “www.otemplodesalomao.com/live.html”, todas as 

operações de engenharia de construção poderiam ser acompanhadas ao vivo, 

numa espécie de Big Brother da Fé. Esse artigo se propõe à análise 

comparativa da mecanicidade do jogo do poder, mediada por certo olhar 

bourdiano, no que se refere à relação e intersecção do Novo Templo no 

ciberespaço, e ao jogo de forças envolvendo o eixo transicional 

“ciberespetáculo-hiperespetáculo”; em pesquisa de cunho etnográfico.  

 

 

*** 

 

 

Fundamentalismo e evangelicalismo latinoamericano  

 

Eduardo Vagner Santos Simões142 

 

O fundamentalismo religioso tem sido um tema de grande relevância nos 

últimos anos, seja pelas suas imbricações com a política ou pela sua expressão 

extremada nas organizações terroristas. O termo que denota  o lado 

intolerante e violento das religiões monoteístas encontra seu nascedouro no 

protestantismo. O movimento fundamentalista tem exercido significativa 

influência dentro campo religioso protestante. A presente comunicação lida 

especificamente com as relações entre o evangelicalismo latinoamericano nos 

anos de 1950-70 e fundamentalismo, situando os elementos que informaram 

essa disputa pelo capital simbólico, interna ao campo religioso protestante. 

 

 

 
                                                             
142 Bacharel em Direito e Mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, PUCCAMP, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, CAPES. 
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*** 

 

O trabalho assistencial de atletas cristãos no Estado de São Paulo 

 

Breno Minelli Batista143 

 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica introdutória à minha tese 

de mestrado, e tem como objetivo produzir conhecimento sobre o trabalho 

assistencial feito pelas principais organizações e institutos conduzidos por 

atletas de futebol que propalam suas imagens como cristãos. Por meio de 

investigação bibliográfica, a pesquisa aborda a confluência de motivações de 

cunho religioso e atividades características do  terceiro setor, que se fazem 

presentes nos projetos sociais desenvolvidos pelos jogadores e ex-jogadores 

atuantes no campo religioso. O referencial histórico para o tipo de atividade é 

o grupo Atletas de Cristo, criado em 1978, e que desenvolveu inúmeros 

trabalhos assistenciais. Porém, atualmente, são atletas não vinculados ao ADC 

que compõe esse grupo a ser estudado, sendo as referências: Rivaldo Vitor 

Borba Ferreira, fundador do Instituto Rivaldo 10 e Neymar da Silva Santos 

Júnior, fundador do Instituto Projeto Neymar Jr. 

 

 

*** 

 

 

Uma microssociologia do desvio evangélico: os descentramentos de narrativas 

desviantes 

 

Isaac Palma Brandão144 

Pedro Fornaciari Grabois145 

                                                             
143 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), orientado pelo Prof. Dr. André Ricardo de Souza, e integrante do 

Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política (NEREP). 
144 Graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, 

isaacpalma1@gmail.com 
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A partir da gramática específica dos grupos evangélicos que se utilizam do 

“desvio/desviado” como categoria de acusação, este trabalho busca 

compreender o desvio como elemento integrante da dinâmica dos grupos 

evangélicos, analisando as imposições de regras e padrões como efeito de 

disputas em torno de significados e práticas. Diferentemente das análises do 

campo evangélico feitas a partir de narrativas hegemônicas, este trabalho 

procura empreender uma microssociologia do desvio evangélico, buscando 

deslocar a análise dos grupos evangélicos para os (sub)grupos “desviantes”. 

Trata-se de interpretar o campo evangélico não a partir dos que produzem 

narrativas hegemônicas, mas a partir dos que produzem contra-narrativas, 

indicando possibilidades inventivas em torno do desvio.    

 

 

*** 

 

 

Entre “ideologia” e “guerra espiritual”: a disputa presidencial de 2014 na 

visão de lideranças carismáticas e pentecostais 

 

Emanuel Freitas da Silva146 

 

O processo eleitoral de 2014 no Brasil demonstrou a tomada de posição de 

segmentos religiosos cristãos pela participação no jogo político-eleitoral do 

país. Em especial, observamos tal posição na disputa pela presidência da 

República, numa espécie de “cruzada” para entregar os rumos do país a um 

“homem de Deus”. Lideranças religiosas mobilizaram-se no intuito de 

orientar o voto de seus seguidores, oferecendo-lhes uma leitura desta disputa a 

                                                                                                                                             
145 Mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), doutorando 

em Filosofia no PPGFIL-UERJ, Professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), pedrograbois@gmail.com 
146Doutorando em Sociologia (UFC), Mestre em Ciências Sociais (UFRN), Professor 

Assistente I de Sociologia (UFERSA), vinculado ao NERPO (Núcleo de Estudos em Religião 

e Política – UFC). emanuel.freitas@ufersa.edu.br 
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partir de semânticas religiosas (“guerra espiritual”, “ameaça a valores 

cristãos”, “ideologias”, “bando de ímpios”). Tomamos como córpus de análise 

postagens feitas no twitter, durante e após o pleito, pelo Pastor Silas Malafaia 

e por Emmir Nogueira (co-fundadora da Comunidade Católica Shalom). 

 

 

*** 

 

 

Protestantismo e Ultramontanismo no Brasil da primeira metade do 

século XIX 

 

Ana Rosa Cloclet da Silva147 

Thaís da Rocha Carvalho148 

 

O presente artigo analisa uma polêmica específica que opôs ultramontanos e 

liberais no Brasil, entre 1827-1842: a questão da vinda de protestantes ao 

Brasil. Particularmente, analisa as publicações de dois padres publicistas 

ultramontanos, que se destacaram em tal polêmica ao se oporem à vinda de 

metodistas ao Brasil: Luiz Gonçalves dos Santos - apelidado de "Padre 

Perereca" - e William Paul Tilbury, sacerdote inglês que emigrara para o 

Brasil e aqui mudara de nome para Guilherme Paulo Tilbury. Além dos 

escritos destes padres, a polêmica em questão será analisada à luz das falas 

proferidas em nível do Parlamento por outro expoente do clero ultramontano: 

o arcebispo da Bahia, D. Romualdo Antônio de Seixas. Do ponto de vista 

teórico, a pesquisa busca testar a pertinência do instrumental teórico de 

Pierre Bourdieu, ao tratar da configuração do “campo religioso” no Brasil da 

primeira metade do século XIX, revelando a natureza das disputas pelo 

capital religioso. 

                                                             
147 Mestre e Doutora em História pela Unicamp; Pós-Doutora pela USP, na mesma área; 

Docente da Faculdade de História e do Programa de Mestrado em Ciências da Religião da 

PUC-Campinas. ana.silva@puc-campinas.edu.br 
148 Aluna do Programa de graduação da Faculdade de História da PUC-Campinas; 

pesquisadora de IC  com modalidade FAPIC/Reitoria. 
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*** 

 

 

A praga que veio do Pará:  tensões, conflitos e crescimento do pentecostalismo 

em Belém (1911-1925) 

 

Rafael da Gama149 

 

Este trabalho pretende analisar o movimento pentecostal no Brasil a partir do 

seu início em Belém do Pará, através da relação deste, com outras igrejas e 

denominações em suas primeiras décadas de formação. O pentecostalismo foi 

um movimento oriundo do protestantismo histórico, mas diferenciado, devido 

ao seu estímulo a uma experiência mística, conseguindo um melhor diálogo 

com a religiosidade paraense e um crescimento rápido de fieis, gerando 

constantes conflitos com os grupos religiosos que ali já predominavam. A 

intensão da pesquisa é analisar os embates e tensões sofridos pelo movimento 

pentecostal por católicos e protestantes na cidade e em territórios próximos 

nas primeiras décadas de sua formação. 

 

 

*** 

 

 

Pentecostalização tupiniquim: o impacto da influência pentecostal no 

imaginário religioso brasileiro 

 

Valter Borges dos Santos150 

                                                             
149 Doutorando em história na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Orientador: Fernando Torres Londoño.  Bolsista CAPES. Participante do GEPP- Grupo de 

Estudos de Protestantismo e Pentecostalismo. 
150 Teólogo, licenciado em ciências sociais, mestre em Ciências da Religião pela UMESP, 

especializando em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais, docente de sociologia e 
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A presente reflexão propõe analisar o campo religioso brasileiro e as 

consequências do impacto do pentecostalismo nacional no imaginário das 

igrejas cristãs instaladas no Brasil. Analisar-se-á a influência que as igrejas 

pentecostais exercem sobre a religiosidade cristã nacional, que extrapola as 

fronteiras do pentecostalismo e influência várias religiosidades. A pesquisa se 

debruça sobre a o processo de pentecostalização em setores da Igreja 

Metodista do Brasil, e a partir daí traça uma linha histórica dos processos 

pentecostalizantes até o advento do neopentecostalismo, para enfim 

apresentar algumas hipóteses sobre o futuro da igreja brasileira 

demonstrando as aproximações e distanciamento do cenário atual. 

 

 

*** 

 

 

Igrejas rebeldes 

 

José Edilson Teles151 

 

Este ensaio tem como objetivo refletir sobre uma específica disputa em torno 

da noção tradicional de igreja legítima e a construção performática do 

prestígio pastoral entre os pentecostais. A fim de mapear um conjunto de 

práticas discursivas, tomo como exemplo um ciclo de leigos fundadores de 

suas próprias igrejas (microigrejas), geralmente acusados de desobediência e 

rebeldia por parte de seus rivais; em contrapartida, os acusados afirmam 

serem mais virtuosos que seus detratores, suscitando um contexto de 

acusações mútuas. O argumento central consiste em demonstrar que o sucesso 

institucional e prestígio pastoral – no caso do ciclo de fundadores –, não são de 

                                                                                                                                             
filosofia e integrante do Grupo de Pesquisas IPLURES/CNPq - UFABC. 

valtergislene@gmail.com 
151 Graduando em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo (FESP-SP) e pesquisador assistente do Centro de Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP). 
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todo garantidos, mas disputado. A eficácia do sucesso depende da 

plausibilidade e exemplaridade da sinceridade. Interessa-me especificamente 

construir uma estratégia narrativa que me permita descrever o conjunto de 

práticas que chamarei de “controvérsia da sinceridade”. De que modo esse 

fenômeno de fundação de microigrejas pentecostais por parte de leigos nos 

permite pensar um contexto mais amplo da pulverização do pentecostalismo? 
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   GT 18 – Religião, corpo e 

sexualidade 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Antônio Maspoli de Araújo Gomes (Mackenzie) 

 

 

 

 

Resumo 

 

O corpo humano, é em todas as religiões, a morada do sagrado e o território 

do profano. O corpo humano é construído socialmente e historicamente 

determinado: Tem uma história e conta uma história. A história do corpo 

confunde-se com a história da filogênese humana, isto é; com a história do 

desenvolvimento da espécie. E reflete, de certo modo, a história social da 

humanidade. Neste sentido, repercute, também sobre o corpo as crenças e 

ideias religiosas. Virgindade perene – que se desenvolveu nos círculos cristãos 

deste período.  Esse GT busca compreender e mapear a influencias das 

crenças religiosas para o corpo e a sexualidade humana.  
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Programação 

 

 

[518] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

Corpo, sexualidade e 

religião: do corpo grego 

ao corpo cristão, um longo 

caminho de repressão 

 

(Antônio Maspoli de 

Araújo Gomes) 

 

 

Mormonismo e 

homossexualidade 

 

(Leonardo Paiva do 

Monte) 

 

Colunas religiosas e 

moralização do 

comportamento da 

mulher: Um estudo a 

partir do jornal Folha do 

Norte do Paraná 

 

(Amanda de Souza 

Ribeiro, Cristina Satiêde 

Oliveira Pátaro, Frank 

Antonio Mezzomo) 

 

 

Sexo e religião, o eterno 

controle 

 

(Luiz Alberto Sousa 

Alves) 

 

Do caos aos cosmos: o 

sagrado de transgressão 

no baile tango 

 

(Cristiana Felippe e Silva) 

 

  

A hospitalidade 

/hostilidade do corpo afro-

religioso: exclusão, 

interdição e restrição na 

perspectiva foucaultiana 

 

(Neusiane de Nazaré 

Coelho de Melo) 
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O gênero da vida 

religiosa: sentidos e 

projetos nas trajetórias de 

freiras 

(Joyce Aparecida Pires)

  

 

Releituras do corpo e da 

corporeidade: a união do 

sagrado e do profano na 

transmissão decondições 

espirituais 

 

(Thiago Pinheiro) 

 

 

Islam e a construção do 

empoderamento feminino 

pelo hijab: 

territorializando o corpo 

(Karina Arroyo Cruz 

Gomes de Meneses) 

 

 

 

ICM: sexualidade 

desacreditada, controle 

deinformação e suas 

consequências 

 

(Evanway Sellberg Soares, 

José Geraldo Alberto 

Bertoncini Poker) 

 

Pastor e Drag Queen: 

entre e Bíblia e a 

maquiagem 

 

(Marcos Luis Oliveira da 

Costa (Marcos Lord)) 

 

 

 

 

 

Pastor e drag queen: entre a bíblia e a maquiagem 

 

Marcos Luis Oliveira da Costa (Marcos Lord)152  

 

As recentes manifestações "populares" servem como uma avaliação do avanço 

conservador em nossa sociedade "laica", porém norteada por valores cristãos, 

                                                             
152 Graduando em pedagogia, líder pastoral da ICM Betel RJ, UERJ-FEBF (Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense). dc.marcoslord@betelrj.com 
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e os modelos por ela impostos, principalmente de controle sobre os corpos não 

aceitam violações, sendo assim, corpos que transgridam e performances 

marginais são formas de romper com os sistemas sociais e religiosos. É preciso 

pensar as formas não convencionais de expressões da fé cristã, e nessa 

definição as igrejas inclusivas, mas mesmo dentro das igrejas inclusivas há 

padrões de normacão. O corpo performático de uma drag queen que é vista 

como "pastora" rompe a norma formal e a norma marginal e põe em cheque 

o próprio conceito de inclusão, esse é o corpo que somos chamados a discutir.  

 

 

*** 

 

 

ICM: sexualidade desacreditada, controle de informação e suas consequências 

 

Evanway Sellberg Soares153 

José Geraldo Alberto Bertoncini Poker154 

 

Esse trabalho consiste em fundamentação teórica para uma pesquisa que 

pretende compreender como o controle de informação foi utilizado em forma 

de mecanismo de defesa ou de opressão do sujeito, e quais seus efeitos para a 

vida religiosa e social. Para tal, esse trabalho se desenvolverá através da 

observação e análise das vivências passadas e presentes de membros da Igreja 

da Comunidade Metropolitana (ICM). Escolheu-se a ICM por ser uma igreja 

inclusiva, e por isso ser alvo de coerção de denominações e indivíduos 

conservadores; e, concomitantemente, de outras denominações inclusivas, 

devido à sua postura relacionada às práticas sexuais. O foco do texto se dá na 

relação conflituosa entre a proteção que o acobertamento proporciona e suas 

consequências. 

                                                             
153 Graduado em Ciências Sociais na Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita 

Filho – UNESP. evanways@yahoo.com.br 
154 Professor Assistente Doutor do Departamento de Sociologia e Antropologia da 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP. Campus de Marília. 

Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC. jgpoker@marilia.unesp.br 
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*** 

 

 

O gênero da vida religiosa: sentidos e projetos nas trajetórias de freiras  

 

Antônio Maspoli de Araújo Gomes155 

Joyce Aparecida Pires156 

 

A investigação desenvolvida teve como tema principal as trajetórias de vidas 

das freiras do Instituto Conventual Católico denominado Pobres Filhas de São 

Caetano, de origem italiana (1884), localizado na cidade de Cândido Mota, 

estado de São Paulo. Adotei a metodologia indicada por Bourdieu (1996), 

pautada nas trajetórias de vidas das freiras entrevistadas. Procurou-se 

compreendê-las através da análise da rede de complexas relações sociais em 

que essas religiosas estão situadas, e de onde vieram suas motivações pessoais 

e espirituais, dados objetivos das estruturas e conjunturas sociais presentes em 

suas trajetórias de vidas; resultando numa etnografia que teve como fio 

condutor dois temas principais: gênero e religião. 

 

 

*** 

 

 

                                                             
155 Doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Pós-doutor em História das Ideias pelo 

IEA da USP. Membro do Laboratório de Psicologia Social Estudos da Religião da USP. 

Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fundador da Escola Superior de 

Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutorando em Psicologia Clínica pela 

PUC SP – Orientadora: Denise Gimenes Ramos. antoniomaspoli@uol.com.br 
156 Cientista Social pela Unesp – campus de Marília. Bolsista de Iniciação Científica pela 

FAPESP. Orientador: Prof.º Dr.º Antônio mendes da Costa Braga (Unesp- Marília). É 

membro do Grupo de Pesquisa Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. DT- Crelig – 

Cnpq, UFRRJ, coordenado pela Profª. Drª. Silvia Regina Alves Fernandes. 

cravinajoyce@gmail.com 
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Releituras do corpo e da corporeidade: a união do sagrado e do profano na 

transmissão de condições espirituais 

 

Thiago Pinheiro157 

 

Pretende-se apresentar como o corpo tem o poder de transmitir bênção ou 

maldição, conforme intepretação de vertentes cristãs. Verifica-se, por 

exemplo, a concepção de gesto corpóreo na instituição dos sacramentos, 

imposição de mãos em instauração de bênçãos etc. De igual modo, o corpo é 

responsável pela transmissão do demoníaco, conforme releituras usadas por 

grupos neopentecostais. Neste caso, o indivíduo “ímpio” carrega em si 

demônios que podem ser transmitidos a um indivíduo “justo”, caso este dê 

espaço – ou brecha – para a maldição atingi-lo. O que está por detrás de toda 

essa concepção é que o corpo tem um valor, ou pelo menos a noção de que ele 

carrega em si uma espécie de poder e uma importância especial e decisiva 

dentro da religião. 

 

 

*** 

 

 

Mormonismo e homossexualidade 

 

Leonardo Paiva do Monte158 

 

Os Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como "mórmons", são um grupo 

religioso originado em meados do século XIX, nos Estados Unidos. Entre o seu 

extenso campo doutrinário, nota-se a ênfase nos mandamentos relacionados às 

questões sexuais. Na presente comunicação, buscar-se-á compreender as 

razões de tamanha atenção para as práticas sexuais, apreendendo os sentidos 

                                                             
157Doutorando em Teologia (FAJE), mestre em Ciência da Religião (UFJF), bacharel em 

Teologia (FATE BH). Bolsista da CAPES. 
158 Mestrando em História Social na Universidade de São Paulo (USP). Bolsista do CNPq. 

paiva_leonardo@outlook.com 
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e interpretações que são construídos quanto às sexualidades, pois se percebe 

que não se trata de mero controle e disciplina, uma vez que os discursos 

mórmons têm um alcance mais amplo. Para isso analisar-se-ão os manuais e 

livretos publicados pela organização. 

 

 

*** 

 

 

Sexo e religião, o eterno controle 

 

Luiz Alberto Sousa Alves159 

 

A presente comunicação é resultado do trabalho junto ao Grupo de Pesquisa 

Educação e Religião – GPER. O tema foi desenvolvido a partir da pesquisa 

bibliográfica e tem por objetivo servir de subsídio para docentes da área do Ensino 

Religioso. A sexualidade é trabalhada nas Tradições Religiosas como uma poderosa 

ferramenta de poder e controle da manifestação religiosa dos fiéis, determinando as 

regras de como viver nesta vida e apontando estados possíveis na vida futura. A 

presente comunicação fará uma abordagem do sexo heterossexual (a virgindade, os 

orifícios sexuais lícitos, o casamento e suas implicações e complicações), do sexo 

solitário, do sexo homossexual (aceitação ou punição) e do racismo sexo-religioso. 

 

 

*** 

 

 

Colunas religiosas e moralização do comportamento da mulher: um estudo a 

partir do jornal Folha do Norte do Paraná 

 

Amanda de Souza Ribeiro160 

                                                             
159 Doutorando em Ciências da Religião pela PUCSP (defesa em 02/09/2015). Professor 

Adjunto N3 do Curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vice líder 

do Grupo de Pesquisa Educação Religião – GPER. luizalberto.salves@gmail.com 
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Cristina Satiê de Oliveira Pátaro161 

Frank Antonio Mezzomo162 

 

A pesquisa analisa as representações da mulher na coluna religiosa da Folha 

do Norte do Paraná, jornal impresso vinculado à Diocese de Maringá. Foram 

identificadas 217 matérias que tematizam a mulher, publicadas na década de 

1970, que estão sendo analisadas a fim de verificar, com base nos estudos de 

gênero e análise de conteúdo, se e de que forma o periódico traz discursos de 

moralização do comportamento feminino, face às mudanças e às novas formas 

de pensar a mulher e o corpo na sociedade da época. Resultados parciais 

indicam que, dentre as temáticas recorrentes, constam críticas ao erotismo, à 

lei do divórcio e à legalização do aborto, além de publicações sobre a família e 

que traziam personagens bíblicos como modelo de mulher. 

 

 

*** 

 

 

Corpo, sexualidade e religião: do corpo grego ao corpo cristão, um longo 

caminho de repressão 

 

Antônio Maspoli de Araújo Gomes163 

 

A patrística marcou o corpo humano de forma indelével. O coro grego 

marcado pela estética e pelo prazer, transmuta-se no corpo cristão, marcado 

                                                                                                                                             
160 Mestranda e bolsista CAPES do PPGSeD/Unespar. Orientadora: Profa. Dra. Cristina 

Satiê de Oliveira Pátaro. Co-orientador: Prof. Dr. Frank Antonio Mezzomo. amad.ribeiro@ 

gmail.com 
161 Doutora em Educação, docente do PPGSeD/Unespar. crispataro@gmail.com 
162 Doutor em História Cultural, docente do PPGSeD/Unespar. frankmezzomo@gmail.com 
163 Doutor em Ciências da Religião pela UMESP. Pós-doutor em História das Ideias pelo 

IEA da USP. Membro do Laboratório de Psicologia Social Estudos da Religião da USP. 

Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fundador da Escola Superior de 

Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutorando em Psicologia Clínica pela 

PUC SP – Orientadora: Denise Gimenes Ramos. antoniomaspoli@uol.com.br 
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pelo sofrimento pela abstinência sexual. Essa transformação transcende os 

muros da Igreja cristã e adquire contornos no processo de repressão que 

vitimará o corpo humana em toda a idade média. As posições de Santo 

Agostinho sobre o corpo nunca foram consideradas diante da hegemonia do 

pensamento maniqueísta e gnosticista sobre o corpo humano. O  objetivo 

desse trabalho consiste em  compreender  as representações sobre o corpo e a 

sexualidade na patrística. 

 

 

*** 

 

 

A hospitalidade/hostilidade do corpo afro-religioso: exclusão, interdição e 

restrição na perspectiva foucaultiana 

 

Neusiane de Nazaré Coelho de Melo164 

 

Este estudo apresenta uma análise preliminar da pesquisa sobre a 

hospitalidade/hostilidade do corpo afro religioso por procedimentos de 

exclusão, controle e restrição nas estruturas social, educacional e política 

externa a doutrina religiosa, assim como no centro da própria religião, tendo 

como lócus de estudo o município de Cametá/Pa. Esta pesquisa é desenvolvida 

com base teórica na obra de Michel Foucault “A ordem do discurso” que nos 

proporciona entender os processos de poder e coerção através do controle, 

dominação e seleção dos corpos afro religiosos. A metodologia com base em 

fontes orais e escritas nos ajuda a compreender como o domínio do corpo afro 

religiosos foi visto na sociedade capitalista desde a escravidão até dias atuais. 

Focaremos em histórias de vidas de corpos “divinizados” para observarmos o 

papel dado na sociedade uma vez sabido a existência de um corpo pertencente 

a religião de matriz africana. 

                                                             
164 Mestranda em Educação e Cultura pela UFPA/CAMETÁ pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação e Cultura/ PPGEDUC-CUNTINS. Bolsista Capes. 

neusyhistoria@gmail.com 
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*** 

 

 

Do caos aos cosmos: o sagrado de transgressão no baile tango 

 

Cristiana Felippe e Silva165 

 

A presente pesquisa busca analisar o corpo e a sexualidade dentro de um baile 

de tango tomado como festa, a partir do conceito de sagrado de transgressão, 

de Roger Caillois, no qual o indivíduo rompe com as inquietações cotidianas e 

é transformado por forças que o ultrapassam, no tempo das emoções intensas 

e da metamorfose do ser. O estudo em andamento reflete também se toda 

festa, mesmo laica, como afirma Emile Durkheim, tem certos caracteres de 

cerimônia religiosa, suscitando um estado de efervescência e delírio. 

 

 

*** 

 

 

Diversidade e pluralidade religiosa no Brasil: a crescente influência da moral 

cristã na esfera pública 

 

Rodrigo Batista Silva166 

 

                                                             
165 Mestranda em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

jornalista, com pós graduação Lato Sensu em Jornalismo Científico pela Unicamp. 

Participante do Núcleo de Pesquisa Religião e Sociedade e da revista eletrônica 

www.pucsp.br/revistanures ISSN1981156X. Orientadora: Eliane Hojaij Gouveia, professora 

doutora de Antropologia e do Programa de Estudos Pós- graduados em  Ciências Sociais da 

PUC-São Paulo. 
166 Pesquisador CNPq. rodrigoesl92@gmail.com 
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O Brasil vem passando por transformações que apontam para um processo de 

transição religiosa. Esse processo diz respeito à crescente fragmentação 

institucional e ao aumento da circulação de pessoas por novas alternativas 

religiosas. Tendo por foco as diferentes denominações evangélicas, este 

trabalho pretende discutir essas transformações em duas dimensões: uma 

quantitativa e outra referente à moralidade pública.  De um ponto de vista 

quantitativo, procuraremos compreender a mudança demográfica com ênfase 

nas características socioeconômicas e na transmissão religiosa. Restringindo o 

enfoque ao segmento mais pungente dessas transformações, pretendemos 

compreender qual é o impacto dos evangélicos sobre a esfera pública, em 

particular em torno de assuntos referentes à moralidade pública. Para tanto, 

exporemos e discutiremos elementos quantitativos em um banco de dados 

sobre a bancada evangélica coletados desde 2002, com a entrada do PT no 

Executivo, até a atual conjuntura por meio dos sites da Câmara dos 

Deputados e da Fundação Paulo Freire. A partir desses dados, seremos 

capazes de problematizar a atuação evangélica na esfera civil e, desse modo, 

problematizar a construção de uma moralidade pública evangélica, que serve 

como elemento orientador de práticas naquela esfera. Com isso, pretendo 

demonstrar a partir da análise teórica e quantitativa dos processos da religião 

e sua moral, qual a atual conjuntura política no campo da efetivação de leis e 

ações na sociedade civil; mais especificamente a atuação concreta e ideológica 

quanto às causas dos direitos LGBTs, o discurso e sua viabilidade quanto à 

discussão do aborto e da extensão dos direitos do corpo e integridade da 

mulher e a efetivação propagativa quanto às pesquisas com células-tronco 

embrionárias no campo científico.  O intuito, aqui, é discutir dados de uma 

pesquisa ainda em desenvolvimento, de tal sorte que tem o caráter de work in 

progress. 
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*** 

 

 

Islam e a construção do empoderamento feminino pelo hijab: territorializando 

o corpo 

 

Karina Arroyo Cruz Gomes de Meneses167 

 

A contextualização das formas de empoderamento feminino é uma questão 

premente quando se observam os discursos acerca do que seria o conceito 

universalmente válido de liberdade sobre as condutas sociais de 

empoderamento apreendidas como legítimas. As variações semânticas e 

culturais são extensas e as vozes dos coletivos femininos, por vezes, parece-nos 

diametralmente opostas, exponenciando que as questões de gênero perpassam 

a cultura e se flexibilizam às polivocalidades locais. Nesse sentido, através de 

uma bibliografia antropológica e geográfica, se ressalta e contextualiza as 

vozes femininas do Islam no Brasil e suas territorializações no cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
167 Doutoranda em Geografia Humana pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - PPGEO/UERJ. Mestre em Geografia Humana 

pelo Programa de Pós-graduação em Geografia PPGEO/UERJ. Cursa especialização em 

Filosofia pela Faculdade Signorelli (FISIG). É especialista em Sociologia. Possui graduação 

em Pedagogia, licenciatura pela Universidade Cândido Mendes (2014) e graduação em 

Ciências Sociais pelo Instituto de Humanidades da Universidade Cândido Mendes IUPERJ 

(2009). Membro da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR). Foi bolsista 

FAPERJ Nota 10 pelo PPGEO/UERJ; participa como professora associada ao GRACIAS 

(Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes) pelo Departamento de Psicologia 

- FFCLRP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto) da Universidade de 

São Paulo (USP). É colaboradora do NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e 

Cultura) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGEO-UERJ). 
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 GT 19 – Religião e ciência: tensão, 

diálogo e experimentações 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Carlos Eduardo Marotta Peters (UniToledo) 

 

Leila Marrach Basto de Albuquerque (UNESP/Rio Claro) 

 

 

 

Resumo 

 

Religião e ciência são dois grandes sistemas de pensamento na modernidade 

em disputa pela hegemonia das definições de verdade. O pós-guerra trouxe 

nova configuração para este jogo de forças, deslegitimando versões científicas 

da realidade e estimulando a busca de novos fundamentos do conhecimento 

para explicar o homem e o mundo. A convivência, hoje, dessas duas grandes 

narrativas mostra que a cientização do mundo e o reencantamento do mundo 

caminham juntos e vigorosos nas suas versões puras ou híbridas. Este GT 

quer acolher estudos que abordem esta temática e sugere alguns caminhos 

como: Ciência ou ciências. As religiões e a cientização da vida. Movimentos 

contraculturais. A ciência e as tradições religiosas do oriente. Os novos 

paradigmas. Holismos. As narrativas religiosas e a ciência pós-moderna. O 

reencantamento da ciência. Misticismo ecológico. Religião e etno-ciências. 

Vitalismo, curas religiosas e medicinas não oficiais. Evolucionismo X 

Criacionismo. Religião, ciência e ética.   
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Programação 

 

 

[502] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

Fundamentalismo 

judaico: a tortuosa 

procura da legitimação 

científica 

 

(Marta F. Topel) 

 

Saúde e espiritualidade - a 

doença e o acolhimento na 

perspectiva das religiões 

 

(Ediléia Mota Diniz) 

 

Religião e ciência: 

considerações e 

perspectivas acerca de 

dois grandes magistérios 

 

(Maria A. F. Andrade) 

 

 

As curas mágico-religiosas 

na medicina popular. O 

romeiro de Juazeiro do 

Norte. 

 

(Maria T. L. A. Camargo) 

 

Umbanda Esotérica: 

Síntese entre Religião e 

Ciência 

 

(Bianca Zacarias França) 

  

O não-confronto de 

religião e ciência: design 

inteligente, transfusão de 

sangue e a perspectiva das 

Testemunhas de Jeová 

sobre o “sistema atual de 

coisas” 

 

(Joéverson Domingues 

Evangelista) 

 

 

Covens e Clãs: 

aproximações e 

distanciamentos entre a 

Wicca e o Druidismo 

 

(Dannyel Teles de Castro) 

 

 

Os enteógenos, a ciência e 

a religião 

 

(Leila Marrach Basto de 

Albuquerque) 
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Religião e ciência no filme 

“O sobrevivente” de 

Baltasar Kormákur 

 

(Carlos Eduardo Marotta 

Peters) 

 

 

 

 

 

Religião e ciência: considerações e perspectivas acerca de dois grandes 

magistérios 

 

Maria Antonia Ferreira Andrade168 

 

Sec. XXI. Novo tempo. Novos modos. Novas maneiras de ser, pensar, 

conceber. Até os aspectos referentes a fé agora apresentam uma nova maneira 

de olhar,  se posicionar. O que outrora era explicado por meio dos dogmas, da 

fé; agora no modernismo se relativisa. E hoje? À quantas andam estas áreas 

do conhecimento? Como convivem?Os objetivos propostos para este trabalho 

são: _ Pensar conhecimentos bíblicos/religiosos enquanto leitura distanciada 

da ação reflexiva. _Pensar como se estabelecem as áreas do conhecimento 

cientifico e teológico. A importância de estudos nesta área é perceber que, 

mesmo timidamente poderá haver possíveis diálogos entre a ciência e a 

religião, pois muito mais sentido nas descobertas se poderá ter se os fatos 

forem enxergados utilizando estas “duas” lentes do conhecimento. 

  

 

 

 

 

                                                             
168 Doutoranda do Curso Ciências da Religião-PUC/SP, professora do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. maria.andrade@ifap.edu.br 
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*** 

 

 

Covens e Clãs: aproximações e distanciamentos entre a Wicca e o Druidismo 

 

Dannyel Teles de Castro169  

 

A Wicca e o Druidismo são religiões de sacralidade da terra que compõem o 

movimento pagão contemporâneo. Ambas têm sido responsáveis por acender 

a reflexão do importante papel que as ecoespiritualidades desenvolvem no 

atual momento das sociedades ocidentais, em que o respeito pela natureza em 

contraposição à sua dominação faz-se necessário face aos diversos problemas 

ambientais que vivenciamos. As aproximações entre as duas religiões também 

se estende ao seu corpo litúrgico e cosmologias. Entretanto, simultaneamente, 

é através desses aspectos que podemos compreender alguns dos fatores que 

distanciam completamente ambas as práticas. O presente trabalho propõe 

elencar as principais características existentes em semelhança e diferença 

entre a Wicca e o Druidismo. Utilizam-se as pesquisas bibliográficas e de 

campo, sendo esta última realizada com adeptos dessas religiões na cidade de 

Belém, Pará. 

 

*** 

 

 

As curas mágico-religiosas na medicina popular. 

O romeiro de Juazeiro do Norte. 

 

Maria Thereza Lemos de Arruda Camargo170  

                                                             
169 Mestrando em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, com bolsa de 

estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Membro do grupo de pesquisa Neoesoterismo e Religiões Alternativas (NERA). 

dannyeltcastro@hotmail.com 
170 Pesquisadora em Etnofarmacobotânica – Medicina popular. Centro de Estudos da 

Religião “Duglas Teixeira Monteiro”- PUC/USP SBHC.  
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O presente trabalho visa compreender, explicar e dar sentido  aos 

procedimentos do romeiro em seu caminhar penitencial em direção ao Horto 

de Padre Cícero, a fim de render-lhe graças pela cura concedida, levando-o a 

se sentir curado.O sentir-se curado pode se explicar na Fisiologia 

contemporânea amparada na Neurologia, tendo como parâmetro a emoção 

em seus componentes: físico, psicológico e social  interagindo com o  inegável 

componente sacral presente no conjunto de fatores capazes de desenvolver 

alterações somáticas, as quais podem propiciar ao doente  se sentir curado. 

 

 

*** 

 

 

Umbanda Esotérica: síntese entre religião e ciência 

 

Bianca Zacarias França171 

 

A Umbanda é uma religião brasileira e o seu fundador, Zélio Fernandino de 

Moraes (de acordo com o mito de origem da religião), estando incorporado 

pelo caboclo das Sete Encruzilhadas teria dito, em 1908, que essa seria uma 

religião na qual os espíritos de negros escravos (entidades conhecidas como 

Pretos Velhos) e índios (entidades conhecidas como caboclos) poderiam 

expressar suas mensagens e realizarem seus trabalhos espirituais com 

liberdade. A Umbanda apresenta diversas influências em sua formação e um 

de seus segmentos é a Umbanda Esotérica que se propõe a uma síntese entre 

religião e ciência. Essa linha da Umbanda tem um conceito de escola de 

iniciação e se caracterizaria pela transferência do conhecimento com 

embasamento científico. O objetivo da pesquisa é analisar como é a interação 

dos sistemas de pensamento, religião e ciência, nesse contexto. 

                                                             
171 Graduanda em Ciências Sociais e bolsista do Programa de Educação Tutorial de 

Ciências Sociais da UFMG. Orientada por Isabel de Rose, Profa. Visitante na Universidade 

Federal de Minas Gerais e bolsista de pós-doutorado nesta mesma instituição. 
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*** 

 

 

Fundamentalismo judaico: a tortuosa procura da legitimação científica 

 

Marta F. Topel172 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as contradições na 

incorporação de pressupostos científicos e tecnologias modernas pela ultra-

ortodoxia, elucidando o seguinte  paradoxo:  a utilização dos mais sofisticados 

itens da tecnologia e da ciência modernas para manter e consolidar um modus 

vivendi pré-moderno. A radicalização da ortodoxia nas últimas décadas 

desembocou na formação de grupos fundamentalistas que construíram seu 

grande inimigo na Modernidade.  O status da ciência como legitimadora de 

diferentes dimensões da vida privada e pública é, do ponto de vista das 

lideranças ortodoxas, uma ameaça constante para continuar recriando um 

estilo de vida ancorado na tradição.  Assim, para preservar um modus vivendi 

pré-moderno, os judeus observantes vivem isolados da população maior, tanto 

no Estado de Israel como  nas diásporas judaicas. Entretanto e apesar do 

desprezo e da luta contra o saber científico como um toda a ortodoxia tem 

incorporado determinados componentes das diferentes ciências quando eles 

ajudam a legitimar certas práticas e doutrinas religiosas. 

 

 

 

 

*** 

 

 

                                                             
172 Antropóloga, docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Judaicos e Árabes, Departamento de Letras Orientais, Universidade de São Paulo, USP. 

mftopel@usp.br 
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Os enteógenos, a ciência e a religião  

 

Leila Marrach Basto de Albuquerque173   

  

O uso de substâncias psicoativas faz parte da experiência humana desde a pré-

história e se dá em contextos sagrados e profanos. A proibição do seu uso no 

ocidente desde o início do século XX inibiu pesquisas que mais recentemente 

têm sido retomadas, nas quais as experimentações envolvem a administração 

de tais substâncias com acompanhamento de psiquiatras e outros 

profissionais, em um contexto secular e científico que confere um sentido 

próprio da nossa cultura para os estados alterados de consciência 

experimentados. Discutem-se, neste estudo exploratório, os contextos científico 

e religioso do uso dessas substâncias.  

 

 

*** 

 

 

O não-confronto de religião e ciência: design inteligente, transfusão de sangue 

e a perspectiva das Testemunhas de Jeová sobre o “sistema atual de coisas”  

 

Joéverson Domingues Evangelista174   

  

O presente trabalho, parte de uma pesquisa exploratória para projeto de 

doutorado, visa analisar e refletir sobre a apropriação feita pelas 

Testemunhas Jeová de teorias científicas (ou que se consideram assim, como é 

o caso do Design Inteligente) a fim de reinterpretar o diálogo com a ciência de 

forma a entender esta última como a prova última não só da existência de 

                                                             
173 Graduada em Ciências Sociais, mestre em Sociologia da Religião e doutora em Sociologia 

da Ciência. Docente e pesquisadora do Departamento de Educação Física da UNESP - Rio 

Claro e líder do Grupo de Pesquisa “Corpo e Sociedade” (CNPq/UNESP). 

leilamarrach@uol.com.br 
174 Pesquisador do NEREP – Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política/UFSCar, 

Mestre em Antropologia Social pela UFRGS e Bacharel em Sociologia pela UFSCar. 
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Deus (Jeová), mas também como um testemunho de veracidade dos textos 

sagrados. Igualmente, a questão em torno do sangue e seus usos pela medicina 

moderna, que muitas vezes caracteriza o grupo como obscurantista, será aqui 

motivo para uma reflexão sobre a defesa da doutrina que poderia custar vidas 

de seus fiéis e de como se articulam, na perspetiva devota, na chave da 

fundamentação mútua, e não do conflito, o embate entre ciência e religião no 

cerne da Modernidade.  

 

 

*** 

 

 

Religião e ciência no filme O sobrevivente de Baltasar Kormákur  

 

Carlos Eduardo Marotta Peters175   

  

No inverno de 1984, um navio pesqueiro islandês naufragou nas águas do 

Atlântico. O naufrágio causou a morte de quase todos os seus tripulantes. 

Apenas um homem conseguiu sobreviver, nadando por seis horas em águas 

tão frias que teriam matado qualquer ser humano “normal”. Em 2012, a 

experiência deste náufrago se transformou em filme pelas mãos do diretor 

Baltasar Kormákur. O filme ganhou diversos prêmios na Islândia e foi 

selecionado para disputar uma indicação ao Oscar. A presente comunicação 

objetiva discutir como o filme representa a experiência do náufrago, 

principalmente as disputas entre cientistas e religiosos para a produção de um 

discurso legítimo sobre sua surpreendente história. 

 

                                                             
175 Doutor em História Social pela UNESP, campus de Assis-SP, professor do Centro 

Universitário Toledo de Araçatuba, membro dos grupos de pesquisa Núcleo de Estudos 

Corpo e Sociedade, ligado ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). É também pesquisador do grupo de pesquisa 

Religião e Sociedade, do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP..  
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*** 

 

 

Saúde e espiritualidade - a doença e o acolhimento na perspectiva das religiões  

 

Ediléia Mota Diniz176   

  

A proposta da presente comunicação é abordar a doença sob a perspectiva do 

Catolicismo, Espiritismo, Umbanda, Seicho-No-Ie, Igreja Messiânica Mundial 

e algumas linhas evangélicas, destacando a forma como cada uma acolhe o 

paciente em seu tratamento restrito no hospital. O texto será elaborado a 

partir de uma experiência empírica da autora durante sua internação em 

reclusão por 33 dias no hospital Emílio Ribas-SP e os dados serão organizados 

a partir do auxílio espiritual oferecido pelas religiões e o olhar de cada uma 

delas sobre a doença, o tratamento e as ofertas simbólicas para uma melhora 

espiritual e física do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176 Graduada em Propaganda e Marketing na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

mestrado em Ciências da Religião na UMESP. Atualmente professora no curso de Teologia 

na Faculdade Messiânica e na pós-graduação em Teologia e Prática da Espiritualidade na 

mesma faculdade. 
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GT  20 – Religião e mercado 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Jaqueline Vilas Boas Talga (UNESP/UFG) 

 

Manuela Lowenthal (UNESP/ARARAQUARA) 

 

 

Resumo 

 

Diante do atual estágio e complexificação do sistema capitalista, é possível 

observar um número crescente de segmentos religiosos cada vez mais 

integrados à lógica de livre concorrência de mercado, com bens de salvação 

diversificados e inusitados. A religião, nessa perspectiva passa a se fortalecer 

através de um mercado próprio, com regras estabelecidas, complexas 

organizações e estratégias de expansão, assim como uma maneira de se 

manter em meio a sociedades que tende a transformar tudo em mercadoria. 

Contudo, reconhecemos a existência de disputas internas nos segmentos 

religiosos. Nesse sentido, este Grupo de Trabalho propõe discutir: a 

transposição da concepção de sagrado e profano, a mercantilização da fé como 

nova forma de experiência religiosa na sociedade contemporânea, o dinheiro 

enquanto mediador de Deus, a teologia da prosperidade e a ideologia do 

consumo. Abrigaremos também o oposto dessa lógica: manifestações do 

sagrado que buscam romper com a lógica do lucro, que atuam junto dos 

problemas e movimentos sociais, que atuam pela liberdade religiosa, pelo fim 

dos diferentes tipos de opressões, experiências que resgatam a dignidade 

humana, enfim questões de ordem igualmente importantes que surgem a 

partir deste contexto. 
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Programação 

 

[530] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

A lógica do mercado de 

consumo como chave 

hermenêutica para a 

compreensão do campo 

religioso evangélico 

brasileiro na 

hipermodernidade 

 

(Renato de L. da Costa) 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

A gênese da sociedade 

tecnologia: técnica, ente 

tecnológico e o consumo 

 

(Leonardo de Souza 

Torres Soares, Adriano 

Gonçalves Laranjeira) 

 

 

Religião, economia e 

desenvolvimento uma 

primeira aproximação 

 

(Jose Arturo Trujillo 

Manotas) 

 

 

Mercado e Religião: 

caminhos e descaminhos 

da fé no Brasil 

 

(Andrey Albuquerque 

Mendonça) 
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A experiência do estudo 

sistematizado, mágico e 

religioso na plataforma 

Umbanda EAD 

 

(Rodrigo Queiroz) 

 

Mídia, religião e 

consumo: pós-

modernidade, religião e 

secularização 

 

(Enoc Luiz de Almeida) 

 

 

 

 

 

Religião, economia e desenvolvimento uma primeira aproximação 

 

Jose Arturo Trujillo Manotas177 

 

Recentemente, começou-se a considerar a incorporação de fatores sociais 

como a religião para explicar o desenvolvimento econômico. A religião é um 

assunto desprovido de muitos estudos na economia de hoje, no entanto, tem 

um grande impacto sobre o processo e desenvolvimento da mesma em níveis 

económicos e sociais, baseando-se de restrições ou de outra forma em valores 

de fomento como a honestidade, trabalho duro e confiança, capaz de 

estabelecer uma relação positiva entre crenças religiosas e no sistema de 

valores que esta transmite moldando a cultura e economia  de um país em 

busca do progresso. 

 

                                                             
177 Graduando em econonomia Universidad del Atlantico  (UA) e pesquisador Pro-caribe 

(SYMID). jarturotrujillo@mail.uniatlantico.edu.co 
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*** 

 

 

A lógica do mercado de consumo como chave hermenêutica para a 

compreensão do campo religioso evangélico brasileiro na hipermodernidade 

 

Renato de Lima da Costa178 

 

A presente comunicação tem como finalidade demonstrar de que maneira a 

compreensão da lógica de funcionamento dos mercados de consumo pode 

fornecer elementos para uma melhor compreensão também das mudanças 

inferidas no campo religioso evangélico brasileiro. Será possível identificar 

uma mudança de paradigma no campo das motivações consumistas como 

reflexo de um “individualismo consumado”, do tipo pós-moralista sem ser 

amoral. A mesma lógica tem determinado as mudanças presentes no campo 

religioso evangélico brasileiro. A possibilidade de haver horizontes distintos 

do cenário atual também será aqui apresentada, a partir de Lipovetsky, com o 

intuito de enriquecer o debate em torno da questão “religião e consumo”. 

 

    

*** 

 

 

Mercado e Religião: caminhos e descaminhos da fé no Brasil 

                                                             
178 Bacharel em Turismo pela Universidade São Judas Tadeu (2002), Bacharel em Teologia 

pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo (2006), Pós-graduado (Lato-sensu - 2010) e 

Mestre (Strictu-sensu – 2012) em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. É aluno do curso de doutorado do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Ciências da Religião também da PUC/SP, onde desenvolve o tema “religião e consumo” a 

partir do pensamento de Gilles Lipovetsky. Atualmente, é professor de Hermenêutica 

Bíblica no curso de Teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e de Mídia e 

Protestantismo Brasileiro no curso de Pós-Graduação em História do Protestantismo 

Brasileiro, da mesma instituição. É pastor evangélico de denominação batista desde 2008. 

rrenatocosta@yahoo.com.br  

251

mailto:rrenatocosta@yahoo.com.br


 

 

 

Andrey Albuquerque Mendonça179 

 

Se aos pobres é dado o “reino dos céus”, na outrora denominada “Terra de 

Santa Cruz”, o negócio religioso movimenta cifras bilionárias. Analisar o 

mercado de produtos e serviços religiosos não é tarefa simples. Para 

realizarmos tal tarefa, precisamos levar alguns fatores em consideração ao 

conversarmos sobre religião no Brasil, tais como: o crescimento dos 

evangélicos e a visibilidade do catolicismo, especialmente após a visita do Papa 

Francisco ao país. Como consequência, houve um importante crescimento do 

mercado de produtos e serviços religiosos nas duas últimas décadas. Alguns 

indícios são: forte expansão na aquisição de veículos de comunicação de 

massa, grandes concentrações, congressos e shows de música gospel em todo o 

Brasil. Este fenômeno, portanto, será o foco do presente artigo.  

  

 

*** 

 

 

A experiência do estudo sistematizado, mágico e religioso na plataforma 

Umbanda EAD 

 

Rodrigo Queiroz180 

 

A Umbanda surgiu num período em que era comum a ideia de que os mais 

velhos sabem das coisas e o jovem não deve contestar, pois seria visto como 

desrespeito ou heresia. Carregada de influência católica, espírita, aliada a 

                                                             
179Graduado em Comunicação Social, mestre em Teologia, mestre em Filosofia da Religião 

pela PUC-São Paulo. Professor e Coordenador do PRECE – Programa de Religião e 

Espiritualidade no Consumo e nas Empresas da ESPM – Escola Superior de Propaganda e 

Marketing. andrey.mendonca@espm.br 
180 Graduado em Filosofia - Licenciatura Plena pela Universidade Metodista de São Paulo, 

Pós-Graduando em Educação à Distância pela Universidade Católica Dom Bosco - MS, é 

Sacerdote Umbandista, Presidente do Instituto Cultural Aruanda e Diretor da plataforma 

Umbanda EAD. 
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cultura religiosa africana, o neófito devia ouvir, calar e obedecer. Nos últimos 

15 anos a Umbanda tem vivido grandes mudanças, quebrando paradigmas, 

transitando do velho para o novo juntamente com uma nova geração de 

adeptos ávidos pelo conhecimento. Este indivíduo é antenado, multimídia e 

polivalente que busca na proposta da Umbanda EAD uma referência de 

estudo sistematizado, objetivo e livre para aprender sobre a religião. O 

advento deste novo mercado moderno, contemporâneo e racionalizado é o 

objeto deste estudo. 

 

*** 

 

 

Mídia, religião e consumo: pós-modernidade, religião e secularização 

 

Enoc Luiz de Almeida181 

 

A pesquisa tem como objetivo compreender as relações paradoxais existentes 

entre o processo do indivíduo racional, como consumidor que escolhe no 

mercado religioso seus produtos neste vasto universo religioso. A Metodologia 

a ser utilizada será o estudo de pesquisas bibliográficas e observação em 

campo. Procurar-se-á detectar que tipos de consumidores são influenciados 

pela mídia publicitaria religiosa, a vulnerabilidade deste cliente e as condições 

teológicas e sócio-econômicas. E` evidente a concorrência de inúmeras igrejas 

neste mercado religioso no oferecimento de produtos representativos do 

sagrado. Portanto, espera-se nesta pesquisa compreender esse relacionamento 

fornecedor e consumidor no mercado religioso. Sobretudo no que tange a 

concorrência entre igrejas pentecostais e neopentecostais no campo religioso. 

 

 

 

*** 

 

                                                             
181 Mestrando em Ciências da Religião pela UPM. almeida7052@gmail.com 
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A gênese da sociedade tecnologia: técnica, ente tecnológico e o consumo 

 

Leonardo de Souza Torres Soares182 

Adriano Gonçalves Larangeira183 

 

O presente artigo se propõe a uma análise do surgimento da sociedade 

contemporânea, especialmente no que diz respeito à sociedade e sua relação 

com o consumo tecnológico. Para tanto pretende o resgate dos conceitos de 

técnica e tecnologia e o seu desenvolvimento na História da humanidade, para 

assim comentar sobre o atual estado de consumo tecnológico do mundo. Este 

trabalho se fará sob a luz dos escritos de Vilém Flusser, em “A História do 

Diabo”, Malena Contrera com a teoria da Mediosfera, Jorge Miklos em seu 

livro “Ciber-religião” e, por fim, Baitello Jr e Maurício Silva desenvolvendo a 

teoria dos Vínculos Hipnógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 Possui graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Associaçäo 

Educacional Dom Bosco (2014). Atualmente é aluno bolsista CAPES no Programa de Pós-

graduação em Comunicação da Universidade Paulista. Tem experiência na área de 

Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: comunicação e cibercultura. E 

atualmente estuda tecnorreligiosidade, ciber-religião, estudos do imaginário e cultura 

midiática. leosouzatorres@gmail.com 
183 Possui graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (2006). Pós Gaduação Lato sensu em Docência do Ensino Superior e é 

aluno do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu em Comunicação pela Universidade 

Paulista - UNIP (2014). Atualmente é professor da Universidade Paulista. Tem experiência 

na área de História, Sociologia, Antropologia e Comunicação. 
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GT 21  – Religião e violência nas 

periferias: desafios teóricos e 

metodológicos 

 

 

Coordenação 

 

 

 

Vagner Aparecido Marques (PUC/SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comunicações do GT 21 foram 

realocadas em outros GTs. 
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GT 22  – Religiões afro-brasileiras, 

políticas e espaços públicos 

 

 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Marcello Múscari (USP) 

 

Milton Bortoleto (USP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

As comunicações do GT 22 foram 

realocadas em outros GTs. 
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 GT  23 – Religiões e epistemologias 

pós-coloniais 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Ênio José da Costa Brito (PUC/SP) 

 

Cristina Borges (UNIMONTES) 

 

Marcos Verdugo (PUC/SP) 

 

 

 

Resumo 

 

Este Grupo de Trabalho pretende oportunizar um espaço de discussão sobre a 

articulação entre Religião (ões) e Epistemologias pós-coloniais. O GT segue a 

tendência indisciplinada do pós-colonialismo, apostando no recebimento de 

propostas interdisciplinares e assim estabelecer interlocução entre 

historiadores, cientistas das religiões, antropólogos, sociólogos e demais 

pesquisadores das Ciências humanas e Ciências Sociais. Sua finalidade é 

integrar estudos e pesquisas que desvelam religiões e religiosidades. 

Considerando continuidades e descontinuidades do poder colonial, bem como 

do atual padrão mundial de poder e, afinados com a perspectiva dusseliana de 

Modernidade,  o GT pretende evidenciar a colonialidade do poder (Grupo 

Modernidade/Colonialidade) e lócus de enunciação produzidos no espaço da 

Diferença Colonial (Walter Mignolo) tendo em vista as religiões. A condição 
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marginal é considerada nesse grupo que não ignora as construções de 

narrativas e símbolos religiosos como forma de superação da marginalidade. 

 

 

Programação 

 

[504] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Descolonialidade e 

entrelaçamentos entre 

Umbanda e Candomblé 

de Angola no Norte de 

Minas Gerais 

 

(Cristina Borges) 

 

Religião e Direitos 

Humanos no atual 

Contexto das Migrações 

Internacionais 

Contemporâneas 

 

(Norberto Decker Neto) 

 

 

Religião, Colonialismo e 

Alteridade em Roger 

Williams 

 

(Adriel Moreira Barbosa) 

 

Raízes remotas das 

epistemologias pós-

coloniais no contexto da 

Conquista da América 

(1492) 

 

(Robson Monteiro) 

 

 

A Piedade Nativa Frente 

À Crise do Poder do Pós-

Colonial 

 

(Bruno de Araújo Rangel, 

Leonardo Luiz Silveira da 

Silva) 

  

Entrelugares da oralidade 

e da escrita nas religiões 

afro-brasileiras: uma 

dicotomia? 

 

(Andréa Cristina C. 

Esteves Braga) 

 

258



 

 

 

Octavio Paz em 

companhia dos 

historiadores e o debate 

em torno do tema da 

conquista da América e 

das formações culturais 

latino-americanas 

 

(Ival de Assis Cripa)  

 

 

Por uma pedagógica de 

síntese latino-americana: 

Educação teológica a 

partir das provocações de 

José Lezama Lima, 

Enrique Dussel e Paulo 

Freire 

 

(Rogério G. de Carvalho) 

 

 

 

 

 

Octavio Paz em companhia dos historiadores e o debate em torno do tema da 

conquista da América e das formações culturais latino-americanas 

 

Ival de Assis Cripa184 

 

A exposição pretende analisar as semelhanças e as diferenças entre as 

interpretações de Serge Gruzinski, Tzvetan Todorov e Octavio Paz sobre a 

conquista da América e sobre a formação cultural do México e da América 

Latina. Iremos demonstrar como esses autores se preocupam com o caráter 

híbrido da formação cultural latino-americana. Se o México pós-conquista é 

uma sociedade fractal, “Embrionária, inacabada, incerta quanto a seu 

futuro”, como afirma Gruzinski, tratam-se de formações culturais que são 

produto da justaposição brutal de duas “sociedades arrebentadas” 

(GRUZINSKI), cujas marcas permanecem como ‘feridas aberta” até os dias 

atuais. 

 

                                                             
184 Pós-doutor em História pelo CEHAL\PUC-SP. O Texto apresentado aqui é uma parte da 

tese de doutorado defendida no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, no 

programa de Teoria e História Literária em 2007. O autor também é mestre em história 

pela USP e professor das faculdades de Direito e Comunicação Social no UNIFIEO, 

Osasco\SP. ivaldeassis@yahoo.com.br 
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*** 

 

 

Religião, colonialismo e alteridade em Roger Williams 

 

Adriel Moreira Barbosa185 

 

Esta comunicação apresenta resultados parciais de nossa pesquisa de 

mestrado sobre Roger Williams – personagem da colonização dos EUA no 

século XVII. Ele é um personagem pouco conhecido e pesquisado no Brasil e 

por isso, buscamos recuperar sua memória com o objetivo de compreender 

como ele se destacou na defesa da liberdade e da igualdade. Nosso objetivo é 

analisar suas propostas usando o referencial teórico da Filosofia da 

Libertação de Enrique Dussel. A importância de estudarmos experiências 

como a de Roger Williams, se justifica na necessidade e emergencia de 

identificarmos lugares hermenêuticos idênticos, que sejam promotores da 

dignidade humana e da tolerância diante da alteridade. 

 

 

    

*** 

 

 

A piedade nativa frente à crise do poder do pós-colonial 

 

Bruno de Araújo Rangel186 

                                                             
185 Bacharel em Teologia pela Universidade da Grande Dourados-MS e mestrando em 

Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Bolsista CAPES. Membro 

do Grupo de Pesquisa Memória religiosa e vida cotidiana: interpretações historiográficas e 

teológico-literárias.  
186 Historiador graduado pelo Unicentro Newton Paiva e Especialista em História da Arte e 

da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor dos Colégios Magnum 

Agostiniano e Santo Antônio. brunoaraujorangel@gmail.com 
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Leonardo Luiz Silveira da Silva187 

 

As mudanças simbólicas africanas a partir da compreensão fenomenológica 

do pós-colonial por parte do nativo não se situa fora da própria historicidade 

africana, portanto, o rearranjo religioso africano deve ser compreendido a 

partir da perspectiva do nativo. Neste sentido, para compreender a piedade 

africana devemos nos situar no tempo e no espaço e determinarmos de qual 

África estamos falando. Levando em conta que o espaço não é neutro, pois é 

repleto de coexistências entre as diversas formas simbólicas representáveis da 

religião nativa bem como do cristianismo.Em um contexto de crise de 

governabilidade os homens e as mulheres buscam estratégias que vão além da 

compreensão do que acontece ou aconteceu, mas que determinem o que é 

preciso fazer. Neste sentido, a feitiçaria e a adivinhação surgem como resposta 

à insegurança antevendo o futuro próximo cuja finalidade é controlar as 

incertezas. 

  

 

*** 

 

 

Raízes remotas das epistemologias pós-coloniais no contexto da Conquista da 

América (1492) 

 

Robson Monteiro188 

 

A comunicação objetiva analisar a atividade e o pensamento do religioso frei 

dominicano Bartolomé de Las Casas (1485-1566), no sentido de interpretá-lo 

como fonte de perspectivas para a teorização de uma epistemologia que tenha 

como horizonte o "outro", como condição de lhe possibilitar expressão para 

pensar a partir de seu corpo e lugar étnico-racial/ sexual, antes 

                                                             
187 Doutorando em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 

professor do Colégio Magnum Agostiniano Bolsista da Capes II. leoluizbh@hotmail.com 
188 Mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Linha de Pesquisa: Fenômeno Religioso e Práticas Discursivas. denzelrobson@mail.com 
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subalternizado. Em sua obra: "Del Único Modo de atraer todos los pueblos a 

la verdadera religión”, Las Casas visa uma ação pela palavra, a tentativa de 

influenciar as consciências, sobretudo de eclesiásticos e políticos. Por isso 

posicionou-se ao lado do indígena, o que possibilitou questionar as premissas 

da Modernidade enquanto violência civilizadora. 

 

 

*** 

 

Religião e Direitos Humanos no atual contexto das migrações internacionais 

contemporâneas 

 

Norberto Decker Neto189 

 

O trabalho investiga a participação de práticas religiosas junto ao Estado e às 

políticas sociais voltadas a imigrantes e refugiados que se dirigem ao Brasil. 

Discuto a problemática do governo e da soberania e sua relação com ações 

humanitárias e assistenciais. Estudar o atual fenômeno do transnacionalismo 

implica fundamentá-lo desde as próprias experiências cotidianas dos 

migrantes, os quais, além da identidade de trabalhadores, estão envolvidos 

com a construção de outras identidades – nacional, étnica e de raça, gênero, 

etc. Tal empreendimento teórico-metodológico conduz a uma revisão de 

categorias como nacionalismo, raça, direitos humanos e a uma relação com a 

ideia de contextos e discursos hegemônicos. Apesar de ancorado na noção de 

direitos subjetivos, universais e inclusivos, o discurso dos direitos humanos, 

como sugere Walter Mignolo, não implica em si mesmo numa política distinta 

daquelas sustentadas pelo paradigma do mundo colonial moderno. 

 

 

                                                             
189 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do Núcleo de Estudos da 

Religião (NER). Bolsista Capes. decker.norberto@gmail.com 
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*** 

 

 

Por uma pedagógica de síntese latino-americana: educação teológica a partir 

das provocações de José Lezama Lima, Enrique Dussel e Paulo Freire 

 

Rogério Gonçalves de Carvalho190 

 

A educação teológica poucas vezes permitiu uma aproximação com os 

imaginários de tradições indígenas ou africanas e, por consequência, adotou 

uma pedagogia de negação. Seguindo a compreensão de Gilbert Durand, essa 

educação teológica de regime imaginário diurno e heroico, típico da tradição 

europeia, recalcou o regime imaginário noturno e místico, típico da tradição 

indígena e negra. Cabe então, propor uma pedagógica de regime crepuscular e 

sintético, típico de uma cultura híbrida. Ou seja, uma pedagógica de síntese 

latino-americana, conforme as provocações epistemológicas de José Lezama 

Lima sobre a identidade cultural latino-americana, e as propostas pedagógicas 

de Henrique Dussel e Paulo Freire. 

 

 

 

*** 

 

 

Entrelugares da oralidade e da escrita nas religiões afro-brasileiras: uma 

dicotomia? 

 

Andréa Cristina C. Esteves Braga191 

 

                                                             
190 Doutorando em Ciências da Religião (PUC-SP), Doutorando em Educação (USP), 

Professor da Faculdade de Teologia Metodista Livre. 
191 Bacharel em Ciências Humanas. Universidade Federal de Juiz de Fora - MG.  

263



 

 

A presente pesquisa tem como objetivo abordar o modelo de transmissão 

utilizada pela população afro-brasileira para manutenção de uma crença 

religiosa. O principal método utilizado para subsistência da tradição é a 

oralidade. Todos os conhecimentos e segredos são passados de geração em 

geração, que perpetuam no Brasil há mais de quinhentos anos. A chegada do 

povo negro escravizado pelos europeus nas terras brasileiras provocou uma 

importante mudança na vida da população local. Ao atravessarem o Atlântico, 

o povo africano trouxe consigo uma bagagem repleta de costumes próprios 

das suas nações de origem: Banto, Yorubá, Nagô, Jeje entre outras. Cada  

uma constituída a partir de uma organização social própria, inclusive 

religiosa. A finalidade é analisar a influência que a sociedade brasileira sofreu 

com a chegada dos africanos, principalmente com relação ao sincretismo 

religioso. Pretende-se também explicitar o método utilizado pelo povo afro-

brasileiro para a perpetuação de sua crença religiosa: a oralidade; e discutir 

se na pós-modernidade o modelo ainda é eficaz. Serão analisados ainda os 

elementos causadores da suposta invisibilidade social desta tradição, e os 

prejuízos para seus adeptos, principalmente no espaço escolar. 

 

    

*** 

 

 

Descolonialidade e entreliçamentos entre Umbanda e Candomblé de Angola 

no norte de Minas Gerais 

 

Cristina Borges192 

 

O presente trabalho se propõe a analisar o fenômeno de interpenetração ente 

Umbanda e Candomblé de Angola no Norte de Minas Gerais a partir da 

adoção do Candomblé por umbandistas no sertão norte-mineiro. Ancorado 

                                                             
192 Historiador graduado pelo Unicentro Newton Paiva e Especialista em História da Arte e 

da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor dos Colégios Magnum 

Agostiniano e Santo Antônio. brunoaraujorangel@gmail.com 
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nas epistemologias pós-coloniais, especialmente no Grupo 

Modernidade/Colonialidade, objetiva demonstrar que apesar da colonialidade 

ser constitutiva da Modernidade, isso a partir do século XVI, ela não é 

absoluta, sendo possível no espaço da diferença colonial o desenvolvimento de 

ações descoloniais via religião. Especificamente nesse estudo, Umbanda e 

Candomblé de Angola. Acredita-se que entidades como Exu e Caboclo são 

relevantes no fenômeno citado ao entreliçar as duas tradições que, treliças, 

procuram permanecer com sua identidade. Aníbal Quijano e Walter Mignolo 

subsidiarão a discussão emprestando seus conceitos colonialidade e diferença 

colonial. 
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   GT  24 – Religiões japonesas: 

história de missões no exterior 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Andréa Gomes Santiago Tomita (MESSIÂNICA) 

 

Ediléia Mota Diniz (MESSIÂNICA) 

 

 

 

Resumo 

 

O Japão é conhecido como um verdadeiro museu de religiões. A fusão entre 

Xintoísmo e Budismo, nem sempre pacifica, gerou um cenário religioso 

particular com o surgimento das novas religiões japonesas (NRJ). Mais do que 

enraizadas no Japão, as NRJ e suas missões chamam atenção no exterior. 

Neste grupo de trabalho, iniciaremos uma reflexão - em perspectiva teórica e 

pratica - do fenômeno das missões e história de religiões japonesas em geral: 

1) tradicional (Xintoísmo, Budismo, Cristianismo do Japão); 2) novas 

pioneiras (Omoto, Tenri, Konkokyo); 3) simplesmente novas (Messiânica e 

vertentes, Seicho-no-Ie, Perfeita Liberdade, Reiyukaietc) e 4) contemporâneas 

"novíssimas" como a Kofuku no Kagaku - conhecida como Ciência da 

Felicidade no Brasil. 
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Programação 

 

[403] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

Formas de Adesão ao 

Budismo Brasileiro 

 

(Rinaldo Zaina Junior) 

 

 

Sem atividades 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Seicho-no-ie: Fundamentos 

e Trajetória no Brasil 

 

(Barbara Yume do 

Nascimento Tamagusku) 

 

 

Entre bumbás e samurais: 

retratos da missão 

Messiânica no norte do 

Brasil 

 

(Cayo Eduardo Silva de 

Souza, Daniel Felipe Silva) 

 

 

África: paraíso terrestre e 

berço da humanidade 

 

(Emilson Soares dos Anjos) 
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Múltiplas faces da missão de 

Mokiti Okada à luz do 

Bergsonismo 

 

(Francisco Supino 

Marcondes) 

 

Caleidoscópio missionário: 

imagens da religião 

messiânica no Brasil 

 

(Andréa Gomes Santiago 

Tomita) 

 

 

 

 

 

Caleidoscópio missionário: imagens da religião messiânica no Brasil 

 

Andréa Gomes Santiago Tomita193 

 

Nesta comunicação abordaremos a realidade multifacetária do trabalho 

missionário messiânico a partir do levantamento de dados referentes à 

diferentes instituições religiosas originárias do legado de Mochiti Okada 

(1882-1955) presentes no Brasil. Buscaremos identificar elementos 

constituintes de processos de interação/integração com a cultura local 

brasileira a fim de propor uma caracterização inicial das diferentes missões 

desenvolvidas pelas seguintes instituições: Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil; Comunidade Messiânica Universal; Templo Luz do Oriente; 

Seimeikyo; Tenseishinbikai; Shinji-Shumeikai, MOA Internacional e Arte do 

Johrei. 

 

                                                             
193 Doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. 

Coordenadora do curso de Teologia da Faculdade Messiânica. andreatomita@hotmail.com 
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*** 

 

 

África: paraíso terrestre e berço da humanidade 

 

Emilson Soares dos Anjos194 

 

Este trabalho concentra-se na contribuição da Igreja Messiânica Mundial do 

Brasil para o processo de difusão em Angola. O tema escolhido apresenta dois 

aspectos distintos: o primeiro aspecto se relaciona com a história da Igreja 

Messiânica Mundial que tem transcendido as fronteiras do oriente, levando 

sua doutrina à uma transnacionalização dos processos sociorreligiosos de 

práticas inovadoras no ocidente, no caso o Brasil. Já o segundo aspecto, é 

teoricamente importante para a relação Brasil-Angola porque é uma 

transplantação desdobrada. Essa nova transplantação, o Brasil gera uma 

missão na Angola no qual terá um caráter diferenciado no que diz respeito à 

nova cultura que se apresentará; carregada de novos credos e costumes. 

 

    

*** 

 

 

Formas de adesão ao budismo brasileiro 

 

Rinaldo Zaina Junior195 

                                                             
194 Doutorando, mestre e especialista em ciências da religião pela PUC-SP e professor da 

faculdade messiânica. Membro do Grupo de Pesquisas CERAL- Centro de Estudo de 

Religiões Alternativas de Origem Oriental. Linha de pesquisa que atua: Expressões da Nova 

Religiosidade no Brasil. Setor de Pós-graduação, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUC/SP Orientador prof. Dr. Frank Usarski. emianjos@gmail.com 
195 Mestre em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. Doutorando pelo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião sob orientação Prof. Dr. 

Frank Usarski. Área de Concentração: Religião e Transformações Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Bolsista pela Fundação Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - CAPES. Pesquisador vinculado ao grupo de 
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Em continuidade a uma série de pesquisas anteriores realizadas nos últimos 

anos pelo pesquisador e professor Doutor Frank Usarski o projeto retoma a 

pesquisa FORMAS DE ADESÃO AO BUDISMO BRASILEIRO e dá 

continuidade a tarefa de construção de um continuum de categorias capaz de 

identificar diferentes graus de adesão ao Budismo que permitam compreender 

a influência do Budismo sobre a vida de indivíduos cuja religiosidade articula-

se de maneira menos exclusiva. Com o objetivo de sistematizar critérios mais 

adequados para identificar os tipos de identidade religiosa que gravitam em 

torno do Budismo no Brasil, particularmente no chamado “Budismo de 

conversão". 

  

*** 

 

 

Seicho-No-Ie: fundamentos e trajetória no Brasil 

 

Barbara Yume do Nascimento Tamagusku196 

 

A Seicho-No-Ie é uma das NRJ (Novas Religiões Japonesas) movimento que 

surgiu no período de transição do Japão feudal para um Japão “moderno” 

(século XIX), marcado por revoluções sociais e políticas. A Seicho-No-Ie (Lar 

do Crescimento) nasceu com o objetivo de atender as necessidades diretas e de 

cunho material da população, trazendo uma nova perspectiva sobre a 

realidade. Através de entrevista a um missionário desta religião foi possível 

coletar dados acerca dos fundamentos, estruturação e perspectivas. Essa 

comunicação objetiva apresentar os fundamentos desta filosofia de origem 

nipônica que tanto cresceu, marcando sua trajetória em terras brasileiras. 

 

 

                                                                                                                                             
pesquisa Centro de Estudos de Religiões Alternativas no Brasil - CERAL. 

zainajr@gmail.com 
196 Graduanda do curso de Teologia Messiânica da Faculdade Messiânica. 

barbarayume@gmail.com 
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*** 

 

 

Entre bumbás e samurais: retratos da missão Messiânica no norte do Brasil 

 

Cayo Eduardo Silva de Souza197 

Daniel Felipe Silva198 

 

Buscamos apresentar pesquisas parciais sobre o trabalho missionário 

desenvolvido na região norte do Brasil pela Igreja Messiânica, religião 

fundada por Mokichi Okada, em 1935, no Japão. A partir da descrição de 

aspectos que interferiram na sua expansão e trabalho missionário - como 

cultura, sociedade local – visamos compreender as diferenças de costumes e 

como se configurou a Obra Divina, assim chamado o trabalho missionário da 

Igreja Messiânica, no norte do país. Objetivamos verificar o desenvolvimento 

antropológico e religioso a fim de levantar questões que possam contribuir 

para uma reflexão mais sistemática sobre a relação entre culturas locais e 

missões religiosas japonesas em solo brasileiro. 

 

 

*** 

 

 

Múltiplas faces da missão de Mokiti Okada à luz do bergsonismo 

 

Francisco Supino Marcondes199 

 

                                                             
197 Graduando em Teologia na Faculdade Messiânica. Estagiário da Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil. cayosouza_@live.com 
198 Graduando em Teologia na Faculdade Messiânica. Seminarista da Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil. dan.ielfelipe@hotmail.com 
199 Mestrando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC/SP. Professor do 

Instituto Federal de São Paulo. yehaain@gmail.com 
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A missão de Meshiya sama (ou Mokiti Okada) se desenrolou de forma 

variada. Ele estabeleceu ao menos dez instituições com caráter diverso, como 

associação humorística, clínica terapêutica e igreja (tanto budista como 

xintoísta). Tal diversidade é ainda tema de debates e suscita divergências na 

missão de diferentes grupos com vocação messiânica. Ao investigar a missão 

de Meshiya sama, sob a perspectiva da proposta metodológica de Henri 

Bergson, é possível diferenciar a multiplicidade de atividades (extensão) do 

keirin (duração), que se mantém consistente em toda sua missão. Entende-se 

[kami no] keirin como administração divina, i.e., como um projeto divino com 

um objetivo definido onde cada atividade deve fazer "avançar o keirin". Isso 

propicia uma base comum para o estudo das missões messiânicas com base no 

keirin. 
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   GT  25 – Visões sobre o 

kardecismo brasileiro 

 

 

 

Coordenação 

 

 

Anderson Claytom Ferreira Brettas (IFTM) 

 

 

 

Resumo 

 

A trajetória do kardecismo no país é estreitamente vinculada, entre outros 

aspectos e variáveis, à sua vasta produção editorial, literária, e criação de 

órgãos de imprensa;à articulação com a educação, pedagogia, e fundação de 

escolas espíritas pelo país; à assistência social e à filantropia; e, ainda, aos 

processos de cura, com a distribuiçãode receitas médicas gratuitas,além da 

introdução de diversas terapêuticas no campo da saúde - atuaçõesque 

popularizaram adoutrina, contribuíram com sua disseminação e, sobretudo, 

com a propagação de valores, categorias e influências no imaginário nacional 

acerca do mundo espiritual e do suposto contato com os mortos.Este GT 

acolhe pesquisas sobre as origens, constituiçãoe expansão do espiritismo 

kardecista no Brasil;sobre as atividades de imprensa, a produção editorial e a 

psicografia;acerca de atuações na saúde através dosdiversos processos 

terapêuticos; bem como discussões filosóficas e tensões doutrinárias que 

permeiam seu desenvolvimento e organização institucional. 
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Programação 

 

[415] 25/11 (4ª feira) 26/11 (5ª feira) 27/11 (6ª feira) 

 

 

 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

A mediunidade e a lei: os 

embates judiciais 

envolvendo médiuns e a 

consolidação do aspecto 

religioso do espiritismo no 

Brasil nas primeiras 

décadas no século XX 

 

(Alexandre R. Azevedo) 

 

 

 

Sem atividades 

 

 

Espiritismo no Brasil em 

fins do dezenove: ideias, 

correntes, embates e a 

federalização do 

movimento 

 

(Anderson C. F. Brettas) 

 

 

Machado de Assis, autor 

espiritual 

 

(Elaine C. Maldonado) 

 

 

“Êxtase”, “incorporação”, 

“possessão” e “transe”-  

estados alterados de 

consciência e a 

experiência religiosa- um 

olhar sobre a prática 

mediúnica no Kardecismo 

 

(Flávia Ribeiro Amaro) 
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Espiritismo e o discurso 

da religião: a subjetivação 

do sujeito no Brasil 

 

(Letícia Tavares de Faria) 

 

 

Robson Pinheiro: um 

modelo de espiritismo 

pós-moderno 

 

(Silas Roberto Rocha 

Lima) 

 

 

 

 

 

Espiritismo e o discurso da religião: a subjetivação do sujeito no Brasil 

 

Letícia Tavares de Faria200 

 

Este trabalho filia-se à linha de pesquisa da análise do discurso francesa, nela 

se apoiando para encontrar regularidades discursivas na emergência dos 

enunciados que aparecem na formação do objeto discursivo Espiritismo no 

seu aspecto de religião, no Brasil onde o discurso espírita, em seu aspecto de 

religião, encontrou campo fértil uma vez que os enunciados ligados às 

aparições de espíritos e suas ações benéficas, ou não, ao ser humano, já fazem 

parte do seu folclore. Com o surgimento do Espiritismo vieram publicações 

temáticas, as novelas populares e mais recentemente, filmes que abordam o 

tema, contribuindo para que a prática do espiritismo como religião tenha 

encontrado terreno mais propícios à repetição dos enunciados religiosos 

                                                             
200 Doutoranda pela Universidade Federal de Goiás, Professora do Instituto Federal Goiano 

Câmpus Urutaí –  GO em licença para o doutorado. Filiada ao Grupo de Pesquisa Trama e 

Grudiocorpo Orientadora: Dra Maria de Lourdes Faria Paniago. ltavares.22@gmail.com 
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ligados às práticas de curas trazidas pelas supostas relações com o mundo 

espiritual. 

 

 

*** 

 

 

Machado de Assis, autor espiritual 

 

Elaine Cristina Maldonado201 

 

Este artigo analisa dois livros cuja psicografia é atribuída ao espírito de 

Machado de Assis: Duda, um romance mediúnico escrito pela médium 

Marilusa Moreira Vasconcelos e Memórias Póstumas de Machado de Assis, 

livro autobiográfico onde o autor narra os acontecimentos posteriores a sua 

passagem para o plano espiritual, escrito pela médium mineira Ismênia dos 

Santos. Crítico ferrenho do espiritismo, tendo produzido quase duas dezenas 

de crônicas sobre o assunto em sua produção como cronista, além de vários 

contos com a mesma temática, busca-se neste texto verificar sua posição em 

relação ao espiritismo nos livros analisados. 

 

    

*** 

 

 

Robson Pinheiro: um modelo de espiritismo pós-moderno 

 

Silas Roberto Rocha Lima202 

                                                             
201 Mestre em História pela UNESP – Assis, pedagoga da Universidade Federal de São 

Carlos, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política (NEREP), 

vinculado ao CNPQ, e autora do livro “Machado de Assis e o Espiritismo”, publicado pela 

Paco Editorial. maldonado.seduc@gmail.com 
202 Bacharel em Direito UFJF, Licenciando e Mestrando em Ciência da Religião –UFJF 

(Universidade Federal de Juiz de Fora). Bolsista da CAPES. 
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O espiritismo, pelo seu caráter polissêmico, apresenta-se aberto a múltiplas 

interpretações, permitindo que na composição do movimento espírita 

brasileiro haja linhas de pensamento dotadas de uma ótica própria sobre 

como se deve vivenciar os seus postulados. Dentro deste campo multifacetado, 

pretendo, neste estudo, analisar a atuação de Robson Pinheiro, médium que 

exerce suas atividades na região Metropolitana de Belo Horizonte. Sua 

produção psicografada  tem em seu discurso a prática de uma “espiritualidade 

independente”, que combina elementos cosmogônicos diferentes, adequando-

os à lógica do homo religioso contemporâneo, desenvolvendo, assim, um 

modelo de espiritismo pós-moderno. 

  

 

*** 

 

 

“Êxtase”, “incorporação”, “possessão” e “transe”:  estados alterados de 

consciência e a experiência religiosa - um olhar sobre a prática mediúnica no 

Kardecismo. 

 

Flávia Ribeiro Amaro203 

 

Nossa pesquisa parte de duas entradas, a primeira promove um 

dimensionamento conceitual acerca da categoria epistemológica “experiência 

religiosa”, responsável por recobrir uma dispare gama de eventos e situações 

de caráter pessoal, particular e subjetivo e/ou coletivo, exterior e 

institucionalizado, apresentando consequentemente as mais diversas 

interpretações. Bem como também buscamos, através de nossa segunda 

entrada analítica articular um enquadramento indutivo da manifestação 

mediúnica a partir do discurso construído por nossos interlocutores- os 

médiuns kardecistas acerca da experiência religiosa da mediunidade. 

                                                             
203 Mestranda em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista 

da CAPES. flavia.ramaro@gmail.com 
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Refletindo sobretudo acerca dos termos êxtase, transe, incorporação e 

possessão e seu entendimento dentro da doutrina kardecista. Para tanto 

realizamos uma etnografia em centros espíritas da cidade de Juiz de Fora-

MG. 

 

 

*** 

 

 

A mediunidade e a lei: os embates judiciais envolvendo médiuns e a 

consolidação do aspecto religioso do espiritismo no Brasil nas primeiras 

décadas no século XX 

 

Alexandre Ramos de Azevedo204 

 

O aspecto religioso do espiritismo tem sido uma questão controversa entre os 

espíritas desde o seu início na França, em meados do século XIX. Allan 

Kardec chegou a apresentá-lo como “uma ciência de observação e uma 

doutrina filosófica” e a afirmar, em diferentes momentos, que não se tratava 

de uma religião. Este trabalho, resultado de uma pesquisa referenciada no 

campo da história cultural, tem por objetivo compreender como o aspecto 

religioso da doutrina espírita torna-se hegemônico no Brasil, a partir das 

primeiras décadas do século XX, quando alguns médiuns espíritas estão sendo 

criminalizados como charlatães e/ou por exercício ilegal da medicina. 

Observamos, então, que a liberdade de crença ou religião passa a ser um 

importante argumento na defesa dos médiuns perante os tribunais e, 

paralelamente, vai se desenvolvendo a tese de que a doutrina espírita tem um 

tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. 
 

                                                             
204 Graduando em Teologia na Faculdade Messiânica. Estagiário da Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil. cayosouza_@live.com 
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Mapa do evento e informações úteis 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) 

Rua Monte Alegre, 984, Perdizes, São Paulo, CEP 05014-901 

Departamento de Ciências da Religião: (11) 3670-8529 

  

 

[Táxis] 

- Usar o applicativo Easy Taxi: http://www.easytaxi.com/br 

- Cooper Chame Taxi: (11) 3103-8100 / 3733-8000 

- Use Taxi: (11) 5582-2000  

- Vermelho e Branco: (11) 3146-4000 / 3251-1733 

 

[Transporte público] 

- Metrô e trem (CPTM): (mapa anexo na próxima página) 

- Linhas de ônibus (EMTU): http://www.emtu.sp.gov.br/EMTU/home.fss 
 

[tarifa do Metrô, CPTM (trem) ou EMTU (ônibus municipais): R$ 3,50] 

 

[Como chegar até o metrô] 

- Do aeroporto de Congonhas, pegar ônibus ou táxi até o metrô Conceição ou 

São Judas (ambos linha azul). 

- Do aeroporto de Guarulhos, usar transporte privado ou pegar o serviço de 

ônibus próprio até o metrô Tatuapé (linha vermelha). 

- A rodoviária do Tietê e do Jabaquara são integradas na respectiva estação 

de metrô (ambos linha azul), e a rodoviária da Barra Funda, também 

integrada ao metrô (linha vermelha) é próxima à PUC/SP. 

- Os trens da CPTM fazem integração com o metrô nas estações Luz (azul), 

Brás, Barra Funda, Tatuapé, Corinthians-Itaquera (vermelha), Tamanduateí 

(verde), Pinheiros (amarela) e Santo Amaro (lilás). 

 

[Como chegar até a PUC/SP] 

- Do metrô Clínicas (linha verde) ou da Avenida Paulista, pegar o ônibus 

Brasilândia, (metrô) Santana ou (metrô) Barra Funda. 

- Do metrô Barra Funda, ir à pé até o Parque da Água Branca e subir a rua 

Monte Alegre. 
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Próximo à PUC/SP: 

 

[Hospedagem] 

 

- Holiday Inn Express Avenida Sumaré: Rua Doutor Homem de Melo, 1206. 

- Transamerica Executive Perdizes: Rua Monte Alegre, 835. 

- Bê Hotel: Rua Monte Alegre, 45. 

- Hotel Plaza Inn American Loft: Rua Turiassú, 1863, (11) 2125-1800 

- O´Rileys Perdizes Hostel: Rua Doutor Franco da Rocha, 134. 

 

[Alimentação] 

Zé do Hamburguer: Rua Itapicuru, 419. http://www.zedohamburger.com.br/ 

 

Temakeria Makis Place: R. Cardoso de Almeida, 1021. 

 

Família Burguer: Rua Monte Alegre, 681. (11) 3672-8989. 

www.familiaburger.com.br 

 

Arabesco Cozinha Árabe: Rua Doutor Homem de Melo, 494. (11) 3872-8164. 

http://www.arabesco.com.br/nossas-lojas 

 

China Esmeralda: Rua Doutor Cândido Espinheira, 662. (11) 3862-7798. 

http://www.bananeirasefusiveis.com.br/delivery/index.html 

  

Macedo: Rua Monte Alegre, 759. (11) 3862-8092. 

http://www.restaurantemacedos.com.br/macedos_home.htm#_=_ 

 

Krystal Chopps: R. Cardoso de Almeida, 754. (11) 3862-9599.  

http://www.krystalchopps.com.br 

 

Café Raiz: R. Cardoso de Almeida, 920. (11) 3868-4747. 

 

Babbo Giovanni Perdizes Pizzaria e Restaurante: Rua Cardoso De Almeida, 

407. (11) 3666-0229. www.babbogiovanniperdizes.com.br 

 

Bar e Lanches La Finestra Ltda ME: Rua Bartira, 591. (11) 3862-0962. 

www.lafinestra.com.br 
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