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Apresentação

Apresentação
Sejam bem vindas/os/es ao 2º Simpósio Nordeste da ABHR / 1º
Fazendo Arte da ABHR Nordeste – Gênero e religião: Diversidades e
(in) tolerâncias nas mídias. Este evento é uma promoção da
Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR), e realizado
no Centro de Artes e Cultura (CAC) da Universidade Federal do
Pernambuco (UFPE), entre 15 e 17 de setembro 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), decidiuse 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 consolidado no interior das regiões

13

2o Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e Religião: Diversidades e (in)tolerâncias nas mídias

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, sendo que o 1º Simpósio
Sudeste aconteceu concomitantemente ao 1º Simpósio Internacional
da ABHR e o 1º Fazendo Arte da ABHR, conjunto de atividades
artísticas da Associação. O marco inaugurador das atividades da
ABHR Nordeste foi a realização do 1º Simpósio Nordeste, entre 28 e
31 de maio de 2013, na Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG).
O 2º Simpósio Nordeste da ABHR, realizado na UFPE, em 2015,
ocorre simultaneamente ao 1º Fazendo Arte da ABHR Nordeste,
mostra cultural e artística, a um Pré-Evento, constituído de passeio
turístico e Assembleia Geral Extraordinária, exclusiva para
sócias/os/es, e a duas atividades de formação para a cidadania,
direcionadas respectivamente aos públicos infantil e adolescente, a
ABHRinha e a ABHR Jovem. 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 seu 1º
Simpósio Sudeste / 1º Simpósio Internacional, em 2013, que teve
como tema as Diversidades e (in)tolerâncias; sua “Carta aberta em
repúdio à intolerância religiosa e demais intolerâncias”, publicada
em 25 de junho de 2015, data de seu 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
14
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fins de julho de 2015. Ambas as Cartas seguem após essa
apresentação.
O 2º Simpósio Nordeste 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.
A Direção Nacional da ABHR e a Coordenação da ABHR
Nordeste 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
Simpósio

do

Karla Regina Macena Pereira
Patriota Bronsztein

Coordenadora da ABHR NE
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 nãoconfessional 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 afrobrasileira e do espiritismo kardecista, e também a pessoas semreligião, 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 areligiosas, 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 discussões destes e de outros fóruns, e que
pensemos juntas/os em formas proativas de atuação contra todas as
20
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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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Pré-Evento
14 de setembro
O Pré-Evento é dividido em duas atividades:
Passeio Turístico e Assembleia Geral Extraordinária, exclusivo para
pessoas associadas.
O evento disponibilizará transporte para o Passeio Turístico e a
Assembleia Geral Extraordinária.

Passeio Turístico
Em parceria com a Secretaria de Turismo da Prefeitura da Cidade do
Recife, ofereceremos dois passeios turísticos antes da nossa
Assembleia Geral Extraordinária.
Os passeios acontecerão em dois ônibus com ar condicionado,
banheiro, sistema de som e serão conduzidos por guias de turismo
credenciados no Ministério do Turismo, que percorrem pontos
turísticos da cidade do Recife, apresentando a história e cultura da
cidade.
A saída será do hotel oficial e os roteiros ofertados são:
1 - História do Protestantismo no Recife
Passeio de ônibus por templos protestantes históricos abordando
sua chegada ao Recife: Cemitério dos Ingleses, Igreja Presbiteriana
da Boa Vista, Paróquia Luterana de Casa Amarela, Catedral
Anglicana, Igreja Batista da Capunga e Igreja Evangélica
Pernambucana.
2 – Passeio panorâmico por Recife
Passeio de ônibus pelos principais pontos turísticos da cidade.
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Assembleia Geral Extraordinária
A
Assembleia
Geral
Extraordinária
discutirá
assuntos
administrativos e a necessidade de adequação de alguns pontos do
atual Estatuto. Convidamos vivamente para que todas as pessoas
associadas participem.
Propostas de inclusão de pauta devem ser encaminhadas,
impreterivelmente, até 07 de setembro de 2015, ao email
presidente@abhr.br, para análise da Diretoria Executiva Nacional.
Local e horário:
Universidade Católica de Pernambuco
Rua do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife – PE
Auditório G1 da Pós-graduação (Bloco G)
Horário: Das 19h às 21h
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Programação geral
15/09 - Terça-feira
Manhã

Tarde

17/09 - Quinta-feira

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

Leitura de história de
vida religiosa
14h às 14h15

Leitura de história de
vida religiosa
14h às 14h15

Leitura de história de
vida religiosa
14h às 14h15

Mesas
14h15 às 17h30

Mesas
14h15 às 17h30

Mesas
14h15 às 17h30

Cofee break

Noite

16/09 - Quarta-feira

Cofee break

Cofee break

17h15 às 18h

17h15 às 18h

17h15 às 18h

Sessão de abertura

Sessão central

Sessão de
encerramento

Mesa de abertura
18h às 18h30

Coquetel de
lançamento de
publicações
18h às 19h

Conferência de
abertura
18h30 às 19h30

Programação cultural
20h

Conferência de
encerramento
18h às 19h

Reunião Aberta para
Carta do evento
19h

Mesa de
encerramento:
Leitura da Carta do
evento e premiação
de pôsteres
19h às 19h30

Programação cultural
20h

Programação cultural
20h
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Programação do Fazendo Arte
Atividade

Artista

Dia e horário

A religiosidade na cultura
popular a partir das canções de
Silvério Pessoa

Silvério Pessoa

15 de setembro, a
partir das 20h

Grupo musical Chão Batido

Edelson da Silva Moraes

15 de setembro, a
partir das 20h

Conversa de Luanddha com
Deus

Marcos Lord

16 de setembro, a
partir das 20h

Poemagias: o feitiço da poesia
da ogueira ao verso,
desconstruindo pré-conceitos

Ana Elizabete Barbosa
Gomes Filha

16 de setembro, a
partir das 18h

Dança do ventre

Robson Haed

17 de setembro, a
partir das 20h

Ao Vento: o papel da mulher na
sociedade e na religião na figura
do orixá Iansã

Andreza Jorge e
Simonne Alves

17 de setembro, a
partir das 20h

Políticas feitas à mão
Exposição / intervenção artística

Claudirene Bandini
UFSCAR

Todos os dias, no
Hall do CAC

No chão quente: o marchar e o
caminhar das religiões
Exposição fotográfica

Edlaine de Campos Gomes
UNIRIO

Todos os dias, no
Hall do CAC

Novos significados para o
patrimônio religioso
Exposição fotográfica

Edlaine de Campos Gomes
UNIRIO

Todos os dias, no
Hall do CAC

Religiões e Movimentos de Luta
Pela Terra
Exposição fotográfica

Jaqueline Vilas Boas Talga
UNESP

Todos os dias, no
Hall do CAC

Performance musical
Performance musical

Performance

Poesia
Dança

Performance
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Programação da ABHRinha e ABHR
Jovem
15 de setembro

ABHRinha
Manhã de contos e (re)contos, promovendo a tolerância e a quebra
de estereótipos
A atividade, no dia 15 de setembro, das 9h às 11h30, procurará
estimular o respeito às demais pessoas, em um contexto
democrático e de cidadania, e será promovida pelas Professoras
Patricia Horta, Soraya Barreto Januário e colaboradoras/es.
Apoio:
Observatório de Mídia da UFPE

ABHR Jovem
Comunicação, tolerância e cidadania
Na ABHR Jovem a oficina visa debater
fenômenos comunicacionais, cidadania e
pessoais e sociais, visando uma visão
a quebra de paradigmas e estereótipos.
Ana Veloso. Horário: das 14h às 16h30.

com os jovens sobre os
intolerância nas relações
mais crítica da mídia e
Responsável: Professora

Apoio:
Observatório de Mídia da UFPE e Projeto Olhares da Rua
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Credenciamento
O credenciamento será feito nos seguintes dias, horário e local:

Dia

15/09

16/09

17/09

Horário

08 h às 18 h

Local

Hall do Centro de Comunicação
e Artes (CAC)
Avenida da Arquitetura

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
Terça-feira, 15 de setembro, das 18h às 19h30
Auditório Evaldo Coutinho, 2º andar do CAC / UFPE

Mesa de abertura
Karla
Regina
Macena
Pereira
Patriota Bronsztein
Coordenadora
da ABHR NE
Coordenadora
do Simpósio

Eduardo Meinberg
de
Albuquerque
Maranhão Fo
Presidente da
ABHR
Org. Geral do
Simpósio

Soraya Barreto
Coordenadora
da ABHRinha e
da ABHR Jovem

Mediação: Adriana do Amaral, UFPE

Conferência de abertura

Magali do Nascimento Cunha
Doutora em Ciências da Comunicação (ECAUSP), Mestre em Memória Social e Documento
(UNI-Rio).
É
docente
pesquisadora
do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da
Universidade Metodista de São Paulo, onde coordena o Grupo de
Pesquisa Midia, Religião e Cultura (MIRE). É autora de diversas
publicações, entre elas o livro “A explosão gospel. Um olhar das
ciências humanas sobre o cenário evangélico contemporâneo”
(MAUAD, 2007). É articulista da coluna Religião do jornal O Globo,
editora do blog Mídia, Religião e Política e colaboradora do Conselho
Mundial de Igrejas.
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Gênero, religião e cultura: um olhar sobre a investida
neoconservadora dos evangélicos nas mídias no Brasil
Resumo
A presença dos evangélicos nas mídias no Brasil tem sido
intensificada nos últimos 20 anos. Ampliação dos espaços nas
mídias tradicionais, forte participação nas mídias digitais,
articulações transmídia são recursos que têm garantido a este
segmento cristão brasileiro visibilidade e estimulado disputas de
poder no campo religioso e na esfera pública. Destaca-se, em
especial na virada da primeira década do século XXI, a visibilidade
mais intensa de lideranças que se apresentam como pertencentes
aos novos tempos, em que a religião tem como aliados o
mercado e as tecnologias, mas que se revelam defensoras de
posturas de um conservadorismo explícito. É uma nova face do
conservadorismo religioso, um neoconservadorismo, que emerge
como reação a transformações socioculturais que o Brasil tem
experimentado, em especial a partir dos anos 2002, com a abertura
e a potencialização de políticas do governo federal voltadas para
direitos humanos e gênero. Chama a atenção que essas lideranças
são revestidas do caráter de celebridades/autoridades que ganham
destaque neste processo de visibilidade do neoconservadorismo
evangélico mesmo fora dos espaços religiosos. A conferência
buscará refletir sobre este processo com ênfase nos discursos mais
destacados em seus contextos midiatizados.

Mediação: Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein

Programação artística do Fazendo Arte
Logo após o término da Conferência de Abertura
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Sessão Central
Quarta-feira, 16 de setembro, das 18h às 19h
Hall do Centro de Artes e Comunicação – CAC - UFPE

Lançamento de publicações do Simpósio
Coleção 2o Simpósio Nordeste da ABHR
Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias
nas mídias
(Vol.1)
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº,
Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein
(Orgs.)
Recife: ABHR, ABHR Nordeste, 2015
Este é o primeiro volume da Coleção 2o Simpósio Nordeste da ABHR,
que teve como tema Gênero e religião: Diversidades e (in)
tolerâncias nas mídias, e apresenta a Conferência de Abertura e
palestras em Mesas Redondas do evento.

Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias
nas mídias (Vol. 2)
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº,
Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein
(Orgs.)
Recife: ABHR, ABHR Nordeste, 2015
Segundo volume da Coleção 2o Simpósio Nordeste da ABHR, com
palestras em Mesas Redondas do Simpósio. Ambos volumes desta
coleção
são
leituras
mais
que
recomendadas.
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Anais do 2º Simpósio Nordeste da ABHR
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº,
Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein
(Orgs.)
Recife: ABHR, ABHR Nordeste, 2015
Em conjunto com os volumes do livro do evento,
seleção de escritos de conferências e mesas, os Anais do 2º
Simpósio Nordeste da ABHR, contendo textos completos de
comunicadoras/es orais em Grupos de Trabalho (GTs), representam
parte muito relevante da produção bibliográfica do mesmo.

Caderno de Programação e Resumos do 2º Simpósio
Nordeste da ABHR
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº,
Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein
(Orgs.)
Recife: ABHR, ABHR Nordeste, 2015
Parte importante da produção bibliográfica do Simpósio está no seu
Caderno de Programação e Resumos, que apresenta não só as
diversificadas atividades do mesmo, como dão amostras do que foi
apresentado nos Grupos de Trabalho (GTs).
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1o Simpósio Internacional da ABHR
1o Simpósio Nordeste da ABHR
Religiões e religiosidades em (con)textos 1 –
Conferências e mesas do Simpósio Sudeste da
ABHR / Simpósio Internacional da ABHR, USP, 2013
(Volume 1)
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº
(Org.)
São Paulo: Fonte Editorial, 2013.
Esta seleção de textos de mesas e conferências do Simpósio
Sudeste da ABHR / Simpósio Internacional da ABHR apresenta
diferentes reflexões sobre as crenças e sacralidades, esperando
contribuir para o florescimento de novas pesquisas e diálogos.

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.
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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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Lançamento de publicações
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?

Budismo e filosofia
Deyve Redyson (Org.)
São Paulo: Fonte Editorial, 2013
Para muitos o budismo é mais do que uma religião,
psicologia ou filosofia, é uma prática, um caminho.
O que aqui chamamos de filosofia do budismo é na
verdade a relação entre os ensinamentos do Buda Shakyamuni e dos
grandes mestres de todas as tradições e linhagens que podem ser
aqui compreendidas enquanto filosofia. Este, muito provavelmente, é
o primeiro trabalho que envolve os mais diversos pesquisadores do
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budismo no Brasil em suas mais diversas tradições e línguas, sejam
dentro do budismo Theravāda, Māhāyana e Vajrayana, especialistas
que já vem desenvolvendo trabalhos acadêmicos e que também
estão envolvidos com a prática budista. Este trabalho também
veicula uma mensagem de paz e harmonia para que mais pessoas
possam entender e praticar o Buddha-Dharma e compreender que o
benefício de todos os seres é tarefa nossa dentro desta era
afortunada de mil budas.

Costurando certo por linhas tortas:
femininas em igrejas pentecostais

práticas

Claudirene Bandini
Salvador: PontoCom, 2015
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 apropriandose 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.

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
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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”.
Evangélicas por sua voz e participação. Gênero em
discussão
Valéria Vilhena (Org.)
São Paulo: Fonte Editorial, 2015
Esta publicação tem o objetivo de divulgar o projeto
Evangélicas pela Igualdade de Gênero (EIG), uma
ideia que tomou corpo no Fórum Pentecostal Latino Caribenho
(FPLC), de 2015. Unir mulheres evangélicas, especialmente as
pentecostais e neopentecostais para ampliar a discussão de gênero,
somar forças pela voz e participação das mulheres, inclusive nos
espaços religiosos, que historicamente tem sido, inúmeras vezes
território de violências contra as mulheres.

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
41

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

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.

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. Convidamos pesquisadoras e
pesquisadores em estudos feministas e religião a acessarem a
revista e a colaborarem com artigos e resenhas. Link:
www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/MA.
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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.

Paralelus - Dossiê Religião e relações de gênero
Comissão Editorial da Revista Paralellus
Recife: UNICAP, 2015
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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.

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
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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.

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”.

Poemagias: o feitiço da poesia
Aninha Barbosa
Produção própria
Em uma época de discussão religiosa e tanta
intolerância compreendemos a necessidade de
apresentar o universo encantado em forma de arte
de forma simples e compreensível. A poesia tem esse poder, de
transformar através dela alcançamos até as almas mais duras e
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trazemos as emoções à flor da pele. Poemagias são poemas com
intenções mágicas que podem ser utilizados em rituais e
consagrações. Os mesmos ganham força e potencialização quando
recitados sobre a força do mar e da lua. Nosso livro promove a
poesia pagã e convida o leitor a conhecer esse universo lindo dos
Deuses pagãos. Já utilizado em diversos rituais e consagrações,
nosso livro já foi utilizado por vários sacerdotes em seus rituais de
agradecimento e pedidos. O mesmo traz prefácio da historiadora e
Bruxa Andréa Caselli explicando a importância do paganismo e o
respeito a nossa cultura, são diversos panteões e para cada um as
louvações e bênçãos, traz também orações de proteção e
consagração além dos feitiços. Todos na linguagem poética.

(Re)conhecendo o sagrado: reflexões teóricometodológicas 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
teológica

Afro-brasileiras:

uma

construção

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
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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.

Religiões em conexão: números, direitos, pessoas –
Comunicações do ISER
Christina Vital da Cunha, Renata de Castro Menezes
(Orgs.)
Rio de Janeiro: ISER, 2014.
Religiões em conexão: números, direitos, pessoas,
este fascículo da Comunicações do ISER, nº69, 2014, traz para um
público mais amplo um conjunto de textos que nos ajuda a pensar
nos movimentos do religioso na contemporaneidade. Partindo da
constatação de que nas últimas décadas a religião se tornou um
ponto de pauta global, surgindo em cruzamentos inusitados e
obrigando pesquisadores que anteriormente nunca haviam se
ocupado do assunto a se debruçarem sobre o tema, podemos falar
em uma ultrapassagem de fronteiras nas quais a religião
anteriormente parecia estar contida, de um espalhar-se e escorrer
por entre os dedos, num espraiamento que traz consigo inúmeras
implicações. Os artigos que compõem a primeira parte desta
publicação privilegiam reflexões sobre o processo de inserção da
religião no Censo, as dificuldades e os limites na produção dos
dados e na utilização deles com vistas à compreensão do fenômeno
religioso no Brasil. São enfatizadas, ainda, as disputas políticas em
torno dos números divulgados no Censo. A segunda parte da
publicação apresentam dados e análise baseados em pesquisas
realizadas em diferentes contextos tematizando o religioso em sua
interface com direitos, violências, territorialidades. Por fim, se o
volume ora apresentado certamente traz pistas importantes aos
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interessados em religião na contemporaneidade e, quiçá, seja capaz
de atrair a atenção daqueles para quem o tema é refratário.

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?

Temas de História e Educação Católica em Sergipe
Claudefranklin Monteiro Santos, Raylane Andreza
Dias Navarro Barreto (Orgs.)
Recife: Universidade Federal de Pernambuco,
2013.
O livro reúne, além de seus organizadores, mais
cinco pesquisadores sergipanos. Prefaciado pelo Prof. Dr. Severino
Vicente da Silva (UFPE), trata-se do primeiro volume de uma coleção
que discute aspectos da Igreja e da Educação Católica em Sergipe.

Condução: Luanddha Perón / Marcos Lord
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Reunião Aberta para formulação de Carta do Simpósio
em Repúdio à Intolerância, e ações propositivas
19h às 20h30
A ser realizado no Mini auditório 1 – CAC - UFPE

É solicitado que cada Coordenação de GTs, Mesas e MCs
encaminhe (abhrnordeste@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 Nordeste 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: Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein e
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo

Programação artística do Fazendo Arte
Logo após o término da Reunião Aberta dos Gts
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Sessão de Encerramento

Sessão de encerramento
Quinta-feira, 17 de setembro, das 18h às 19h30
A ser realizado no Auditório
Evaldo Coutinho no 2º andar do Centro de Artes e
Comunicação - UFPE

Conferência de encerramento

Durval Muniz de Albuquerque Junior
Doutor em História pela Universidade Estadual de
Campinas (1994), Mestre em História pela
Universidade Estadual de Campinas (1988).
Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e colaborador da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq, Nível A1, e ex-presidente da Associação Nacional de História
(ANPUH). Tem experiência na área de História, com ênfase em
Teoria e Filosofia da História, atuando principalmente nos seguintes
temas: gênero, nordeste, masculinidade, identidade, cultura,
biografia histórica e produção de subjetividade.
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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 do Simpósio e premiação de pôsteres
Karla Regina
Macena Pereira
Patriota
Bronsztein
Coordenadora
da ABHR NE
Coordenadora
do Simpósio

Eduardo
Meinberg de
Albuquerque
Maranhão Fo
Presidente da
ABHR
Organizador
Geral
do
Simpósio

Durval Muniz de
Albuquerque
Junior
Conferencista de
encerramento

Mediação: Soraya Barreto, UFPE

Programação artística do Fazendo Arte
Logo após o término da Mesa de encerramento
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MR1 – Os clássicos servem para
quê? Uma (re)leitura dos estudos
clássicos da religião vistos do
Nordeste
15 de setembro, Anfiteatro Profa. Iracema Lima Pires Ferreira –
Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Fabiana Gama Pereira, Universidade de Salamanca
Com base em sua pesquisa sobre geopolítica do conhecimento, a
mesa abordará, à guisa de introdução, as principais questões que
envolvem a produção do conhecimento no nordeste do Brasil,
especificamente sobre os estudos da religião. A fim de
problematizar e suscitar questionamentos sobre o tema, as
discussões ainda, buscarão demonstrar como autores considerados
clássicos são invisibilizados, por serem nordestinos. Isto
apresentado abrirá campo para as duas próximas apresentações.

Participantes
Arlindo Neto
Doutorando e mestre em Antropologia pelo
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
UFPE, membro do NERP – Núcleo de Estudos das
Religiosidades Populares.
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Catolicismo no Brasil: Uma (re) leitura a partir de Thales de Azevedo
A partir de uma releitura do trabalho O catolicismo no Brasil: um
campo para a pesquisa social (2013), publicado originalmente em
1955 por Thales de Azevedo, refletiremos sobre alguns aspectos do
catolicismo brasileiro suscitados na obra de Azevedo que continuam
contemporâneos,
carecendo de estudos
mais acurados.
Questionaremos também a máxima estabelecida de que o
catolicismo está em declínio. Além disso, algumas questões
assinaladas por Thales Azevedo apontam caminhos reflexivos que
julgamos relevantes para os estudos da religião, e, igualmente
pertinente, três aspectos apontados por Azevedo: (1) a mídia; (2) a
escassez de vocação; e (3) as fronteiras internas do catolicismo.

Fabiana Gama Pereira
Mestre e Doutora em Antropologia na UFPE e PósDoutoranda em Antropologia na UFPE. Membro do
NERP – Núcleo de Estudos das Religiosidades
Populares.
Ulysses Pernambucano, a psiquiatria social e os estudos das
religiões afro: uma reflexão em torno da invisibilidade do trabalho
nos terreiros por parte da Equipe de Saúde Mental de Pernambuco
Contemporanemanete percebe-se que importantes estudos e
intelectuais que contribuíram para sua formação passaram a ser
invisibilizados. O trabalho de Ulysses Pernambucano e de sua
equipe nos terreiros com os pais e mães de santo em Recife passou
a ser quase que excluído da produção nacional. O objetivo desse
Ensaio é mostrar o quanto este processo – de invisibilidade - é
empobrecedor, primeiramente porque gera um desconhecimento do
autor e da obra, em segundo lugar, porque limita as possibilidades
de uma discussão mais ampla sobre a diversidade e a riqueza
presentes nas produções dos intelectuais que estão nas diferentes
regiões do Brasil. As reflexões advêm do Projeto “A geopolítica
acadêmica da Antropologia da religião no Brasil. Ou como a
província vem se submetendo ao leito de Procusto”.
56

Mesa Redonda 1

Pedro Germano
Mestre em Antropologia pelo Programa de PósGraduação em Antropologia da UFPE, membro do
NERP – Núcleo de Estudos das Religiosidades
Populares.
Waldemar Valente: notas introdutórias sobre o Xangô de
Pernambuco e o sincretismo
Considerado como um dos autores pernambucanos clássicos nos
estudos das religiões, Waldemar Valente, assim como Gonçalves
Fernandes, foi um dos pioneiros a publicar sobre xangô e
sincretismo. Os questionamentos postos por esse autor revelam
uma infinidade de caminhos a serem explorados. Nesse sentido
buscaremos enfatizar as contribuições e o papel desse autor nos
estudos clássicos das religiões no Brasil, atualizando suas
argumentações e demonstrando novos desdobramentos de suas
análises.
Silvana Matos
Doutora e mestre em Antropologia pelo Programa
de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE,
Mestre em Sociologia pela Università Roma Tre,
membro do NERP – Núcleo de Estudos das
Religiosidades Populares.
A importância da obra de Gonçalves Fernandes para os estudos da
religião
Com base em sua pesquisa sobre geopolítica do conhecimento, a
pesquisadora abordará, à guisa de introdução, questões sobre a
produção do conhecimento no nordeste do Brasil, especificamente
sobre os estudos da religião. A fim de problematizar e suscitar
questionamentos sobre o tema, a pesquisadora discutirá sobre a
invisibilidade de alguns autores a exemplo de Albino Gonçalves
Fernandes. Este autor que escreveu na década de 30 tem uma vasta
produção que engloba temas como catolicismo, budismo e
sincretismo religioso sendo mais conhecido pelos seus estudos
57

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

pioneiros sobre o Xangô. A proposta dessa comunicação é fazer
uma revisão bibliográfica sobre a produção deste autor observando
a importância de suas pesquisas de campo nos estudos da religião.
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MR2

– Historiografias, metodologias
e etnografias dos estudos de religiões
15 de setembro, Anfiteatro Profa. Iracema Lima Pires Ferreira –
Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Mabel Salgado Pereira, PUC/MG
Esta mesa propõe enfocar diferentes concepções acerca das
possibilidades historiográficas, metodológicas e etnográficas dos
estudos de religiões e religiosidades no Brasil.

Participantes
Irineia Maria Franco dos Santos
Doutora em História Social pela USP. Professora
de História da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). Sócia da ABHR.

Sobre uma História Social das religiões afrobrasileiras
O objetivo é apresentar algumas reflexões em torno dos caminhos
teórico-metodológicos para a pesquisa sobre as religiões
afrobrasileiras em Alagoas, destacando a problemática política e
ideológica em torno do acesso às fontes históricas e a abordagem
da História Social aplicada a elas. Em tempos de avanço
conservador percebe-se com mais clareza o que significa uma
escolha epistemológica. Por isso, afirma-se: O povo negro é sujeito
(agente) na (da) História. A historiografia afrobrasileira antirracista
se estabeleceu como viés de explicação para a História do Brasil,
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projetando alcançar uma sociedade em que vigore o respeito pleno
às diferenças, com igualdades reais e sem intolerâncias. As
religiões, sujeitos coletivos, são parte estruturante dos sistemas
sociais e estão imbricadas neste processo. Uma história social das
religiões traz possibilidades valiosas (proveitosas) para se trabalhar
tais explicações.

Mabel Salgado Pereira
Doutora em História pela Universidade Federal
de Minas Gerais. Professora da PUC-MG campus
CES/Juiz de Fora. Sócia e Membro do Comitê
Científico da ABHR.
Igreja Católica: da visão apologética Positivista ao debate on line
Considerando a diversidade de publicações que atualmente
abordam a História da Igreja Católica no Brasil, pretendemos com
este título analisar os blocos desta historiografia, partindo da
historiografia tradicional na tentativa de demonstrar que, ao longo
do tempo e, especialmente, a partir dos Annales e da História Nova,
houve a incorporação de novos temas e novos espaços de debate e
publicação.

Patrícia Carla de Melo Martins
Doutora em História pela UNESP e doutora em
Ciências da Religião pela PUC/SP. Mestre em
História pela UNESP. Professora do Centro
Universitário Barão de Mauá. Sócia e Secretária
geral da ABHR.
Historiografia das religiões: um problema para a história das ideias
Utilizando como ponto de partida as abordagens de Michel de
Certeau sobre a historiografia religiosa e a produção do tempo, a
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presente abordagem traz alguns questionamentos acerca dos
modelos explicativos das ciências sociais, provedora dos elementos
constitutivos da historiografia das religiões. Questionamento esse
que perpassa os aspectos constitutivos do modelo civilizatório do
mundo contemporâneo.

Waldney Souza Rodrigues
Doutorando e mestre em Ciência da Religião pela
Universidade Federal de Juiz de Fora - MG
(UFJF). Membro do Núcleo de Estudos sobre
Religiaão, Cultura e Sociedade (NERCS). Sócio e
Tesoureiro da ABHR.
Os paradoxos da pesquisa etnográfica sobre religião
A etnografia surgiu com as expedições científicas do final do século
XIX, foi sistematizada ao longo do século XX e desenvolveu-se
sobremaneira, a ponto de, no limiar do século XXI, ser tomada como
uma forma excepcional de produção de conhecimento e apropriada
por diversos campos do saber. Logo, pesquisas etnográficas sobre
religião não têm sido realizadas apenas por profissionais da
Antropologia. Mas tal prática exige dupla responsabilidade. Primeiro
com o que é a etnografia para a disciplina que a concebeu, depois
com a especificidade desse tema de estudo. Sendo assim, proponho
uma reflexão sobre os paradoxos da aplicação de um método de
estudo essencialmente relativizador a algo que é experimentado em
absoluto, problematizando o lugar tanto da etnografia, quanto da
religião na modernidade
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MR3 – Gênero, mídia e religiões:
Diálogos e intersecções
16 de setembro, Anfiteatro Profa. Iracema Lima Pires Ferreira –
Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Fernanda Lemos, UFPB
O diálogo entre gênero, religiões e mídia provoca uma crítica que
propõe, segundo Butler, não investigar seus aspectos fundacionais,
mas analisar como as estruturas políticas interferem na produção
dos discursos e práticas sociais na contemporaneidade. Assim, as
religiões, enquanto fenômenos socioculturais, tendem a contribuir
para a manutenção das relações de gênero, ao dialogar com outras
instituições, como a mídia. Neste sentido, nosso objetivo principal
será compreender as intersecções entre gênero e religião.
Estabeleceremos um diálogo com o budismo e a ordenação das
monjas; com o corpo no tantrismo, na Índia Medieval; com as
controvérsias geradas com-tra as religiões afro-brasileiras; e com
os conflitos oriundos da visita de Simone de Beauvoir ao Brasil. A
partir de tais intersecções, analisaremos os processos midiáticos e
sua relação com a religião, o que provoca, segundo Stolow, uma
„ressurgência pública dramática‟ do campo religioso e o
deslocamento de novos lugares/conflitos.

Participantes
Deyve Redyson
Professor do Departamento de Ciências das
Religiões da Universidade Federal da Paraíba e
coordenador de seu Programa de Pós-Graduação
(PPGCR/UFPB).
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O Dharma das mulheres, análise da perspectiva de gênero no
budismo
A perspectiva que ora abordamos neste trabalho é uma análise da
relação entre o budismo e o feminino, isto é, como esta relação se dá
através dos tempos e como se encontra atualmente. Inicialmente
averiguamos nos textos canônicos em páli a forma como o Buddha
histórico tratava as mulheres e em seguida quem eram as discípulas
do Buddha em sua época e porque ficaram tão desconhecidas. Em
outro momento de nossa investigação verificamos no Vinaya Pitaka
a sistematicidade das regras para monjas e de como estas regras
influenciaram a perspectiva de gênero no budismo Mahayana na
institucionalização dos requisitos e obrigações para mosteiros
femininos. Em contraposição a isso verificamos também que dentro
da tradição Vajrayana a perspectiva é bastante diferenciada no
sistema de ordenação de Lama mulheres e principalmente nas
práticas de deidades femininas como Prajna Paramita e Tara Verde.

Dilaine Soares Sampaio
Professora e chefe do Departamento de Ciências
das Religiões da Universidade Federal da Paraíba
e credenciada no seu Programa de PósGraduação (PPGCR/UFPB).

“Direito de resposta”: Uma análise das relações entre religiões afrobrasileiras e discurso midiático
Pretende-se, num primeiro momento, mostrar como as religiões
afro-brasileiras aparecem na mídia televisiva e como a televisão
brasileira vem contribuindo para a construção de uma imagem
acerca dessas religiões, que perpassa tanto pela banalização e/ou
ridicularização, quanto pela demonização, instigando o preconceito
e diversos processos discriminatórios. Num segundo momento,
tomaremos como foco a ação civil pública movida pelo Ministério
Público Federal, iniciada em 2004 e concluída recentemente, em
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abril deste ano, quando as religiões afro-brasileiras ganharam o
“direito de resposta” em relação as Rede Record e Mulher, em
virtude de programas desrespeitosos e de grande violência
simbólica que tais emissoras veicularam. Ao final, buscando
respaldo nas Ciências Sociais, problematizaremos essas relações
entre mídia e religião, refletindo, entre outras questões, sobre a
importância que possui a televisão nos processos de
legitimação/deslegitimação de determinados grupos religiosos.

Fernanda Lemos
Professora do Departamento de Ciências das
Religiões da Universidade Federal da Paraíba e
credenciada no seu Programa de Pós-Graduação
(PPGCR/UFPB).

“O castor, o vigário e o jornal”: Repercussões mediáticas quando da
visita de Simone de Beauvoir ao Brasil
Analisaremos a repercussão midiática, na década de 60, quando da
visita de Simone de Beauvoir ao Brasil, bem como o „temor‟ gerado
pela cúpula da igreja católica com a chegada da „perigosa feminista‟
que ameaçava a formatação de gênero da família nuclear brasileira,
principalmente no que se refere ao cuidado como destino feminino.
O pensamento de Beauvoir fora refutado pela referida instituição,
principalmente pela publicação de “O Segundo Sexo”, obra que
entrou no index da igreja como leitura proibida.

Maria Lucia Abaurre Gnerre
Professora e vice chefe do Departamento de
Ciências das Religiões da Universidade Federal da
Paraíba e credenciada no seu Programa de PósGraduação (PPGCR/UFPB).
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Gênero e corporeidade: Tantrismo na Índia medieval
Abordaremos gênero e corporeidade no âmbito do tantrismo que se
desenvolve na Índia medieval, e a partir do qual se configura um
conceito de corpo sagrado, altamente relacionado ao feminino.
Justamente esta concepção de corpo tântrico sagrado servirá de
base para a corporeidade presente na tradição do Hatha Yoga, onde
se desenvolvem múltiplas posturas e possibilidades corporais que
encantam a mídia ocidental.
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MR4 – Catolicismos no Oitocentos:
Diversas formas de crer
16 de setembro, Local: Auditório do NIATE - UFPE
Coordenação
Ítalo Domingos Santirocchi, UFMA
O catolicismo permite a convivência de diferenciadas formas de crer
e viver sua religiosidade. Apesar de existência de uma ortodoxia,
historicamente formada, sempre existiu uma flexibilidade, um
espaço de discussão e fronteiras por vezes mais móveis do que
rígidas, permitindo que tradições de diferentes povos passassem a
integrar a religiosidade católica. No século XIX, isso não era
diferente, aliás, a existência de um Estado Confessional, onde os
poderes civis interferiam na organização eclesiástica com o
padroado e o regalismo, por vezes facilitavam ou incentivavam
diferentes formas de crer. Todavia, existiam também experiências
que surgiam fora do controle das instituições, muitas vezes tomada
pela mística. Apesar de possibilitar essa diversidade, o conflito e a
intolerância também surgiram nesse período.

Participantes
Ana Rosa Cloclet
Doutora e mestre em História pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) e docente da
Faculdade de História e do Programa de
Mestrado em Ciências da Religião da PUCCampinas.
Do regalismo lusitano ao regalismo imperial:
a reabilitação das teses galicano-jansenistas pelo grupo feijoísta,
(1826-1842)
A presente comunicação visa aprofundar a compreensão das
relações entre religião e política, no Brasil oitocentista. Para tanto,
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parte do pressuposto teórico, segundo o qual, os complexos
temáticos que se referem à modernidade e à secularização
comportaram marcadas singularidades, fruto das combinações
múltiplas entre a perda do domínio dos grandes sistemas religiosos
e as reconfigurações da religião como alicerce das novas formas
políticas. Focado a experiência brasileira, analisa uma vertente
específica da secularização, apropriada pelo clero liberal no
momento inicial da construção do Estado nacional: aquela que,
resgatando as matrizes galicano-jansenistas do regalismo
pombalino, desdobrou-se na defesa do regalismo imperial. Com
base nos discursos proferidos por representantes deste clero em
nível do Parlamento brasileiro, entre 1826 e 1842, situa as
proposições legislativas que tramitaram em defesa de uma Igreja
nacional.
Andre Sena
Doutor em História Política. Docente da IbmR Laureate Universities e da Universidade Veiga de
Almeida.

A atuação de Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de
Penedo, junto à Santa Sé em 1873: delicado equilíbrio entre
catolicismo e Estado Imperial nas ações da diplomacia brasileira
O Brasil oitocentista foi palco de inúmeras manifestações
importantes dentro do campo da história da religião. A afirmação do
Estado Imperial brasileiro como oficialmente católico pela
Constituição de 1824 não excluía do texto constitucional uma cultura
de tolerância a outros sistemas religiosos no Império do Brasil, ainda
que dentro de certos limites delimitados pelo Estado no que tangia a
sua manifestação pública. Judeus, Presbiterianos, Luteranos
organizaram suas comunidades de fé ao longo do Império, como a
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, erguida em 1863. Outras
manifestações religiosas e místicas mais esotéricas ou asistêmicas
como a mística católica popular, os cultos afro-brasileiros e a
maçonaria também floresceram durante o Império. Esta última foi
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objeto de uma das mais agudas controvérsias políticas públicas que
envolviam as relações entre Estado e Religião: a chamada Questão
Religiosa de 1872, tendo exigido do Barão de Penedo, um dos
maiores diplomatas do período em questão, uma atuação
diplomática robusta junto à Santa Sé a partir de 1873. Esta
comunicação busca explorar a história da diplomacia brasileira
neste período em torno da Questão Religiosa nos oitocentos, com o
objetivo de pensar o peso dos sistemas religiosos no século XIX, a
relação entre os mesmos e a política dos Estados Nacionais,
especialmente o Estado Imperial Brasileiro. Através das ações da
diplomacia imperial junto a Santa Sé em 1873, podemos mapear a
influência do catolicismo regalista na lógica de poder do Império
brasileiro e em suas relações bilaterais com a Santa Sé, influência
expressa na ação internacional de Penedo durante toda a
problemática iniciada em fins da década de 1860 na Europa e
princípios de 1870 no Brasil.

Edianne Nobre
Doutora em História Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em
História pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Professora do Departamento de
História da Universidade Regional do Cariri – URCA.
Escrever a história através da culpa: as beatas do Juazeiro nos
Arquivos do Vaticano
No final do século XIX, a Diocese do Ceará (Juazeiro, Brasil) iniciou
um processo para investigar a transformação de uma Hóstia
consagrada em carne e sangue na boca da beata Maria Magdalena
do Espírito Santo de Araújo. Em 1894, a Santa Sé exarou um
decreto, no qual, condenava oito mulheres como embusteiras. Nesta
mesa discutiremos o percurso espiritual de três destas beatas,
Maria de Araújo, Jahel Cabral e Maria da Soledade, a partir da
análise do processo eclesiástico existente no Arquivo da
Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano. Aventamos a
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hipótese de que estas mulheres buscaram, através dos seus
testemunhos, construir trajetórias espirituais únicas, sem uma
intermediação clerical direta, e, por isso, foram combatidas e
condenadas pela Igreja Oficial.
Ítalo Domingos Santirocchi
Doutor em História pela Pontifícia Universidade
Gregoriana, em Roma, "licenza" em História
Moderna e Contemporânea pela Pontifícia
Universidade Gregoriana, em Roma, e professor da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Reforma ultramontana no Brasil imperial: questões de (in) tolerância
na busca da ortodoxia católica
A reforma ultramontana procurou inserir o catolicismo no Brasil na
sua universalidade, o que na prática seria a conquista de uma
autonomia da hierarquia em relação ao Estado, o fortalecimento da
autoridade pontifícia e a busca da implantação dos padrões
oitocentistas de ortodoxia católica. A existência de diferentes
formas de crer o catolicismo no país, derivadas de variadas culturas
(indígenas, africanas, européias) e do regalismo lusitano e nacional,
levou o processo de reforma ultramontana a procurar delimitar sua
versão de identidade católica, o que se tornou ainda mais urgente
com a crescente expansão de outras religiões, como as
protestantes, as afro-espiritualistas e o espiritismo. Portanto, na
defesa de sua ortodoxia, o ultramontanismo brasileiro construiu uma
postura combativa em relação a algumas religiosidades presentes
no país, mas ao mesmo tempo, teve de ampliar sua tolerância em
relação a algumas práticas e crenças populares, enquanto combatia
outras que julgava representar perigos para a consolidação da
reforma.
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MR5 – Religião, cultura brasileira e
(in) tolerância
16 de setembro, Mini auditório 1 – Centro de Artes e Comunicação
- UFPE
Coordenação
Ariene Gomes de Oliveira, UFPE

Ao longo da História do Brasil, muitos foram os momentos de
embates diante das opções religiosas assumidas por diversos
personagens ou grupos sociais. Em que pese a força do catolicismo
na formação cultural do país, é possível refletir como os contextos
de tensão e de acomodação foram pontuando e costurando o seu
tecido religioso, representado que foi por instantes de tolerância e
intolerância. A presente mesa, nesse sentido, quer discutir o Brasil
tendo como mote a relação entre religião e pretende fazê-lo
reunindo três historiadores que tem como objetos de pesquisa as
seguintes temáticas: Igreja Católica, os jornais cristãos e as
devoções populares.

Participantes
Antonio Lindvaldo Sousa
Doutor em História pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professor
Associado do Departamento de História (DHI) da
Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Pesquisador e líder do Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades de
Religiosidades do DHI-UFS. Professor do Programa de Pós71
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Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe.
Estudioso de trajetórias de vida e da imprensa cristã.
“O Christão”, órgão oficial do presbitério de Bahia-Sergipe (19191927), e as notificações sobre a tolerância e a intolerância religiosa
no Brasil.
“O CHRISTÃO”, órgão oficial do presbitério de Bahia-Sergipe (19191927), e as notificações sobre a tolerância e a intolerância religiosa
no Brasil (especificamente entre Sergipe e Bahia). No presente
trabalho apresento como a “tolerância” e a “intolerância” religiosa
no Brasil (especificamente entre Sergipe e Bahia) fez parte do
conteúdo de muitas páginas do jornal “O CHRISTÃO”, órgão oficial
do presbitério de Bahia e de Sergipe. Pesquisei as edições de no. 01
a 140, correspondendo, respectivamente, aos anos de 1919 e 1927,
uma fase de muitos embates entre “protestantes” e “católicos” no
Brasil e com outros seguimentos da religião cristã ou não. Também
recorri a outros jornais, como “A CRUZADA” e “A SEMENTE”, órgãos
não presbiterianos.
Claudefranklin Monteiro Santos
Doutor em História pela Universidade Federal de
Pernambuco. Professor Adjunto do Departamento
de História (DHI) da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Pesquisador e vice-líder do Grupo
de
Pesquisa
Culturas,
Identidades
de
Religiosidades
do
DHI-UFS.
Professor
do
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
de Sergipe. Estudioso das festas do catolicismo popular brasileiro e
sua relação com a romanização. Associado à ABHR.
Etos religioso e cultura brasileira: limites e contradições da
Romanização no Nordeste Católico Brasileiro
Na primeira metade do século XX, a romanização ganhava força em
Sergipe, sobretudo, a partir da criação da Diocese de Aracaju. Em
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nossa comunicação, iremos abordar como seu deu a relação entre
os clérigos e o chamado catolicismo popular, destacando casos de
convergência e divergências entre eles, sobretudo, à luz das
questões concernentes à tolerância e a intolerância do clero.

Severino Vicente da Silva
Doutor em História pela Universidade Federal de
Pernambuco. Professor Adjunto do Departamento
de
História
da
Universidade
Federal
de
Pernambuco. Membro da Comissão de Estudos de
História da Igreja da América Latina – CEHILA e do
Instituto Histórico de Olinda. Pesquisador do Grupo
de Pesquisa Culturas, Identidades de Religiosidades do DHI-UFS.
Estudioso de História da Igreja e da cultura brasileira.
Uma trajetória em dois atalhos
Nesta comunicação iremos discutir o processo porque passou um
jovem de área rural que se candidatara ao sacerdócio católico e, por
razões múltiplas deixou o seminário; mas manteve seu
relacionamento com a comunidade, voltando-se para a cultura
popular que o levou ao contato com a Jurema Sagrada. Foi tornado
sacerdote da Jurema.
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MR6 – (Re/des)fazendo gênero,
religião, mídia e política:
Entre diversidades e (in)tolerâncias
16 de setembro, Auditório do NIATE - UFPE
Coordenação
Du Meinberg Maranhão, USP
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
Christina Vital da Cunha
Professora do Programa de Pós Graduação em
Cultura e Territorialidades da Universidade
Federal Fluminense e do Departamento de
Sociologia da mesma universidade.
Eleições 2014 e as estratégias político religiosas na Câmara
Federal
Diante de aproximadamente 5 mil pessoas reunidas durante a
Convenção Nacional do Partido Social Cristão, na Assembleia
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Estadual da São Paulo, em 14 de junho de 2014, Pastor Everaldo
teve sua candidatura à Presidência da República oficialmente
definida. Desde a formação da chamada “bancada evangélica” na
Constituinte, em 1986, as candidaturas e os mandatos de políticos
evangélicos vêm sendo objeto de estudo de cientistas políticos,
antropólogos e sociólogos. As reflexões contidas nesses estudos
apontam para a necessidade de ampliar-se o debate em torno da
laicidade, da democracia e da confessionalização da política no
Brasil. Nesse contexto, a primeira candidatura confessional à
Presidência da República significa um marco. Se a bibliografia
especializada e as próprias lideranças evangélicas midiáticas
apresentavam como estratégia manterem-se fortes nos legislativos
estaduais e federal, mostrando limites quanto ao investimento em
candidaturas majoritárias, as eleições 2014 mostraram um passo
diferente provocando especulações, apostas e temores. Nesta mesa
pretendo refletir sobre os significados da primeira candidatura
evangélica à Presidência da República na figura do Pastor Everaldo
(PSC) e as conexões entre esse evento e o debate atual em torno de
temas tais como sexualidade, gênero e segurança pública.

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo
Doutorx em História Social pela Universidade de
São Paulo (USP), mestre em História do Tempo
Presente pela Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). Sócix e Presidente da ABHR.
“É prá baixar o porrete nos homossexuais” – Notas sobre discursos
punitivo-discriminatórios sobre homossexualidades e
transgeneridades
Apresento sinteticamente algumas das formas como recentes
discursos religiosos / generificados / sexuais / políticos / mediáticos
podem atuar no (re/des) fazimento identitário de pessoas
transgêneras e de pessoas homossexuais.
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Karla Regina Macena Pereira Patriota Bronsztein
Pós-doutora pela University of Cambridge, doutora
em Sociologia pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), professora do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da
UFPE. Sócia da ABHR e Coordenadora da ABHR
Nordeste.
Embates em rede: gênero, religião, sexualidade e política
Os debates envolvendo a quadrangulação das temáticas gênero,
religião, sexualidade e política têm ocupado um significativo espaço
na mídia nos últimos dias. Considerando tal perspectiva, o aporte
das reflexões, que serão propostas nesta fala, será feito a partir de
análises de alguns dos embates ocorridos entre políticos da
bancada evangélica, nas suas argumentações nos espaços digitais
em rede, com pessoas religiosas ou não. A ideia, igualmente
considerando as matérias sobre a cobertura desses casos, é refletir
como as redes sociais tem colaborado para a ampliação do debate e
das (in)tolerâncias.
Letícia Lanz
Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e especialista em gênero e
sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da
UERJ. Fundadora do Movimento Transgente, em
defesa dos direitos das pessoas transgêneras no
Brasil. Sócia da ABHR.

A função política da religião enquanto mecanismo de interdição e
condenação da transgeneridade
Historicamente a religião, particularmente as chamadas religiões
“do Livro” (judaísmo, cristianismo e islamismo), têm sido fonte de
sustentação política e cultural não só da rígida divisão dos seres
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humanos nesses dois grupos opostos e irreconciliáveis de homens e
mulheres, mas da interdição e da condenação de quaisquer outras
manifestações de gênero fora desse binário. O objetivo dessa
intervenção será identificar, analisar e debater as origens e as
razões históricas para tais procedimentos, assim como a sua total
disfunção no quadro da sociedade atual.
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MR7 – Religiões e diálogos
17 de setembro, Auditório
Professor Carlos Maciel - Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Professora Doutora Sylvana Brandão
Esta mesa propõe debates sobre ações de aprendizagem críticas e
criativas nos processos de aproximação das religiões e
religiosidades, apontando para a busca de uma espiritualidade
trans-religiosa, que fomente o diálogo entre tradições de fé e
sabedoria em nossa cultura globalizada e pluralista. Para tanto,
inclui experiências de devoção religiosa, analisadas sob
perspectivas da Antropologia, História, Teologia e das Ciências da
Religião.

Participantes
Gilbraz Aragão
Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, mestre pela
Pontifícia Faculdade de Teologia de São Paulo e
Professor e Pesquisador da Universidade
Católica de Pernambuco.
As religiões e os sexos
Os símbolos religiosos existem para proteger a replicação dos
nossos genes e a criação dos nossos filhos. Por isso geram, com
suas histórias sobre como "reviver", os interditos sexuais - e
gastronômicos - necessários à garantia da boa convivência - e
sobrevivência humana - em um dado contexto sócio-histórico.
Acontece que estamos entrando em outro contexto cultural e
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tecnológico, mas nossos comportamentos sexuais continuam
desenhados pelas narrativas das religiões que se mundializaram
desde a Era Axial, refletindo nos seus mitos as possibilidades e
limites daquela sabedoria agrícola-patriarcal que privilegiava a
procriação familiar e a valorização espiritualizada do feminino
submisso e maternal (agricultores precisavam de terras e de filhos).
E agora?!
Rosa Maria de Aquino
Doutora em Antropologia, pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Professora adjunta
da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Coordenadora do Grupo de Estudos de
Diversidade Religiosa e Intolerância (GEDRI), na
UFRPE. Diretora do Departamento de Ciências Sociais (DECISO) da
UFRPE.
Religião e (in)tolerância
A intolerância se manifesta de diversas formas e contra alvos
diferentes. Pode ter sua gênese em ideologias, tradições,
interesses, convicções, entre outras. Quaisquer que sejam suas
origens ou justificativas, a intolerância se manifesta como um
elemento desagregador no seio de uma sociedade ou de uma
cultura, pelo seu caráter excludente. Resulta de uma construção
social. Para Paul Ricoeur (2000) a intolerância é quase atávica nos
seres humanos, uma vez que ela pode ser exercida sempre que haja
a conjunção do poder com a crença na legitimidade desse poder. Ao
negar ou inferiorizar a religião do Outro a intolerância
frequentemente se manifesta. São atitudes que podem se expressar
através de gestos, falas, indiferenças, mas também chegar ao
extremo da violência física e mesmo da morte do Outro, seja física
ou simbólica. E se a intolerância surge do interior da sociedade, com
a tolerância, o seu contraponto, pode ocorrer o mesmo. Exercitá-la
significa pensar e agir de tal modo que se considere todos os seres
humanos iguais e com os mesmos direitos. Para Héritier (2000) o ato
de tolerar implica em “...aceitar a ideia de que os homens não são
definidos apenas como livres e iguais em direitos, mas que todos os
humanos sem exceção são definidos como homens”. São, portanto,
todos iguais. Mas para assim proceder, os seres humanos passam
também por um processo de aprendizagem, como assinala Eco
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(2000) ao afirmar de forma emblemática: “Aprendemos a tolerância,
pouco a pouco, como aprendemos a controlar o esfíncter”. Como,
pois, dialogam religião e (in)intolerância?

Sylvana Brandão
Doutora e mestra em História pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e especialista em
História do Brasil pela Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP). Professora da UNICAP.
Devoções religiosas, ex votos e sexualidades
Os ex votos são fontes valiosas para compreensão das
religiosidades. Em suas variadas formas materiais, sejam
fotografias, carteiras de trabalho ou de motorista, fitas ornamentais,
terços, garrafas de bebidas alcóolicas, esculturas de madeira ou
plástico para indicar partes do corpo curado ou suplicado;
vestuário, perucas, diplomas, cartas e bilhetes por vezes redigidos
com tempo e corrigidos, por vezes escritos com pressa in loco; por
vezes catalogados pelos administradores de santuários; por vezes
deixados ao vento, calor e chuva. Esta comunicação objetiva
analisar os ex votos que foram sistematizados no Santuário de São
Felix da Cantalice, localizado no Bairro do Pina, em Recife. Aqui, a
voz direta do fiel com o seu santo protetor revelam sua dúvidas,
caminhos, acertos e desconfortos com suas condições sexuais,
teologicamente e moralmente definidas pela Igreja Católica.
Revelam súplicas para acolhimento, conforto, compreensão e
solução de tensões por descriminações sofridas no cotidiano. Do
que foi dito, revela-se um extraordinário paradoxo: Frei Damião
considerado um tridentino é, também, procurado para mediação de
conflitos de sexualidade. Como?
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Zuleica Dantas
Pós-doutora em Ciências da Religião, pela
Universidade Metodista de São Paulo. Doutora
em História (UFPE). Mestra em Antropologia
(UFPE).
Graduada
em
Ciências
Sociais
(Bacharelado e Licenciatura, UFPE). Professora
adjunta IV da Universidade Católica de Pernambuco, atuando no
Mestrado em Ciências da Religião e no Curso de Licenciatura em
História.
Religiões afro-brasileiras no Recife e a questão de gênero
As religiões afro-brasileiras no Recife têm sido pouco estudadas no
âmbito das relações de gênero. O modelo comumente difundido
acerca da organização e hierarquia dos terreiros remonta a década
de 1930 do século XX. Neste, a organização hierárquica e a inserção
dessas religiões no espaço público aponta para o padrão patriarcal
mimetizando o padrão historicamente dominante da sociedade
brasileira e mais especificamente, nordestina. O contexto atual
dessas religiões aponta para um processo de modernização,
decorrente das mutações da sociedade contemporânea, globalizada
e informatizada. Nele os papeis tanto masculinos como femininos
são reinventados. É sobre essa reinvenção de papeis nos novos
contextos que pretendemos discorrer nesse texto.
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MR8 – Pluralismo religioso e
pluralismo democrático
17 de setembro, Auditório
Professor Carlos Maciel - Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Lilian Lira, Fundaj

A presente Mesa terá enfoque nos desafios dos “novos” movimentos
conservadores cristãos ao pluralismo e à democracia no Brasil; nos
desafios da inclusão de aspectos sócio históricos das religiões de
matrizes afro-indígenas no ensino religioso, para a construção da
cidadania de estudantes, especialmente nas escolas públicas; os
desafios do Fórum de Diversidade Religiosa em Pernambuco na
promoção de Diálogos inter-religiosos.

Participantes
Denise Botelho
Doutora em Educação pela USP; Professora
Adjunta do Departamento de Educação (DED) da
Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE); Professora-Orientadora do Programa
de Pós-Graduação em Educação, Culturas e
Identidades (PPGECI) nas linhas de pesquisas 1 – Movimentos
Sociais, Práticas Educativo-Culturais e Identidades e 3 – Políticas,
Programas e Gestão de Processos Educacionais e Culturais. Líder
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do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e
Sexualidades Audre Lord (GEPERGES Audre Lourde).
Religiões afro-indígenas: um caminho para a educação para paz
A cosmovisão afro-indígena religiosa tem como pressupostos vida
em comunidade, integração das diferenças e solidariedade, as
aprendizagens vividas no universo ritualístico imprimem aos seus
participantes uma maneira diferenciada de estar no mundo,
respeitando pessoas, fauna e flora. Tais processos pedagógicos são
correlatos aos objetivos da educação para paz e precisam ser
conhecidos e assimilados pela sociedade extra religiosa.
Floridalva Cavalcanti
Coordenadora do Diálogos - Fórum de
Diversidade Religiosa em PE; membro titular do
Comitê Nacional de Respeito à Diversidade
Religiosa, da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (biênio 2014-2015);
tutora do Programa de Facilitadores do Centro de Estudos Budistas
Bodisatva (CEBB); membro da coordenação do CEBB Recife/PE e
CEBB Darmata, em Timbaúba/PE.
Os desafios do Fórum da Diversidade Religiosa em Pernambuco na
promoção de Diálogos inter-religiosos
Em Pernambuco, nos últimos anos, tem crescido a intolerância
religiosa, principalmente contra as religiões de matriz africana.
Entendendo a imperiosa necessidade de se dar visibilidade à
sociedade das práticas de respeito à diversidade religiosa e das
experiências de diálogo inter-religioso existentes no estado, e,
reconhecendo as iniciativas e os esforços de várias instituições e
coletivos que buscam contribuir para a convivência respeitosa e
tolerante entre as diferentes denominações religiosas, diversas
lideranças religiosas do Estado, incentivadas pelo Ministério Público
de PE, decidiram lançar oficialmente em 12 de novembro de 2012, na
Assembleia Legislativa de Pernambuco, o Diálogos – Fórum da
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Diversidade Religiosa em Pernambuco. Em 2013 e 2014, houve
adesão de outros movimentos sociais e de iniciativas estatais, como
Comissões Estaduais, GTs das polícias civil e militar e OAB-PE. Os
princípios norteadores de suas ações têm sido: participação
democrática, diálogo intercultural e inter-religioso, cooperação
entre as confissões religiosas, respeito à laicidade do estado e o
cumprimento da legislação.
Gustavo Gilson Oliveira
Doutor em Sociologia pela UFPE; Professor
Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE); Docente do Programa de Pós-Graduação
em Educação da UFPE, do Programa de PósGraduação em Educação Contemporânea do
Centro Acadêmico do Agreste e do Departamento de Fundamentos
Sócio Filosóficos da Educação.
O desafio dos “novos” movimentos conservadores cristãos ao
pluralismo e à democracia no Brasil
O Brasil é tradicionalmente reconhecido como um dos países mais
católicos e mais cristãos do mundo. A partir das últimas décadas do
século XX, também passou a ser cada vez mais reconhecido – e
também a se reconhecer e mesmo se afirmar – como um dos países
que possuem maior diversidade, liberdade e efervescência religiosa.
Em anos recentes, todavia, juntamente com a vertiginosa expansão
demográfica dos (neo)pentecostais, com a emergência e
consolidação da Renovação Carismática Católica, e com o
crescimento da visibilidade e participação social de grupos
religiosos minoritários, também tem emergido de forma marcante –
e, para alguns, surpreendente – no cenário público nacional um
conjunto significativo de lideranças e movimentos conservadores de
matriz cristã – tanto católica quanto protestante. Para além da
simples defesa dos interesses institucionais aparentes de seus
grupos religiosos, esses movimentos tem se caracterizado por uma
agressiva militância contra os homossexuais, o feminismo, as
religiões de matriz afro-indígena e os movimentos sociais e partidos
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políticos de esquerda, em geral. Quem são, como se configuram e
como surgiram esses novos movimentos conservadores? Como eles
se posicionam em relação ao campo religioso brasileiro e ao
contexto social mais amplo? Até que ponto e como seria possível
lidar com o fortalecimento desses movimentos nos marcos de uma
perspectiva pluralista e democrática radical? Estas são as questões
centrais que este trabalho busca discutir.

Paulo Rubem Santiago
Professor da UFPE e Presidente da Fundação
Joaquim Nabuco.

Tempo de construção dialógica, de solidariedade, de promoção do
direito à vida com dignidade e integridade, de respeito às
identidades culturais e sociais originárias e construídas
A democracia não é realidade estática, linear, homogênea, imutável,
isenta de contradições. O século XX mostrou o quanto de
intolerância, violência e discriminação a sociedade humana cometeu
contra si própria, seja pela busca da hegemonia do capital, seja pela
sede imperialista de algumas nações sobre outros territórios e o
resto do mundo. Ainda assim a democracia moveu e move cidadãos
em todo o mundo, menos por ser um ponto final, mais por ser um
estado de convívio e de expressão capaz de assegurar a liberdade a
cada cidadão de se inserir na sociedade. Apesar disso vivemos
tempos sombrios, cinzentos, ásperos, ácidos, de retorno a
momentos que a humanidade conheceu e, posteriormente, deles se
envergonhou. A construção de uma sociedade fraterna, justa e
democrática é um fazer constante, sob conflitos, dialógico,
dialéctico, por isso de tecitura difícil, árida, porém necessária. Nos
últimos anos temos observado a ocupação dos espaços de
representação da pólis por forças que se organizam e se expressam
a partir de identidades religiosas e que, através desse "poder", vem
avançando na afirmação de suas concepções da vida em sociedade,
adjetivando, qualificando e enfrentando outras concepções, formas
de viver e pensar a relação humana, muitas vezes de forma
agressiva. Embora a Constituição da República nos posicione como
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um estado laico não é isso que vemos prosperar por parte da
representação político-religiosa que hoje se instala nas casas
legislativas e nos meios de comunicação, com graves riscos à
democracia, à tolerância e à solidariedade. Num país de formação
multicultural e, óbvio, étnica, é inaceitável vermos manifestações
que tentam hostilizar outros segmentos sociais que, dada a sua
origem
histórica, constroem e
reproduzem
representações simbólicas e religiosas distintas desses grupos. É
inaceitável que assistamos práticas e proposições que, adentrando
o campo da educação pública, tentem ceifar, castrar, impor, tutelar
e dirigir a instituição escola para o universo da omissão, da
cegueira, do abandono, do distanciamento de situações reais,
concretas e cotidianas vividas pelos educandos, no e a partir de
suas famílias e comunidades. A escola deve acolher, esclarecer,
orientar, dialogar, ponderar, reger, des-velar essas realidades e
fatos que revelam, jamais se omitindo de qualquer situação que se
lhe apresente no cotidiano das relações pedagógicas que deve
construir. Tolerância não é omissão, irresponsabilidade ou
conivência, é pedagogia, é construção social, é alicerce de uma vida
em sociedade que busca a felicidade de todos e todas, com respeito
humano e igualdade.
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MR9 – Memórias divergentes:
políticas e práticas religiosas
17 de setembro, Auditório
Professor Carlos Maciel - Centro de Educação - UFPE

Coordenação
Edlaine de Campos Gomes, UNIRIO
Na atualidade o fenômeno religioso emerge em variadas
perspectivas, manifestações e entrecruzamentos com outras
temáticas prementes da sociedade contemporânea. A proposta da
Mesa Redonda é expor resultados de pesquisas que problematizam
a presença de valores religiosos em ações, percursos e elaborações
particulares de instituições religiosas relativas aos usos do corpo,
sexualidade e gênero. Neste sentido, considera relevante ampliar as
possibilidades de interlocução para além dos limites estritamente
acadêmicos das análises empreendidas, já que a presença da
religião, em seu sentido lato, não se limita às instituições e
convenções. Embora os temas sejam distintos, existem nexos que
atravessam os debates: institucionalização, desinstitucionalização,
experiência religiosa, autonomia, trajetórias, entre outros. A mesa
redonda apresenta, assim, questões contemporâneas relevantes,
que enfocam ações e posicionamentos de instituições religiosas
acerca de temas emergentes e controversos.

Participantes
Edlaine de Campos Gomes
Doutora em Ciências Sociais pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestra em
Sociologia e Antropologia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora da
Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (PPGMS/UNIRIO – GERM/NAU/USP).
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Trajetórias em descompasso: segredos, testemunhos e exercício da
sexualidade
A presente análise discute nexos entre experiência religiosa e
processos de construção de si em trajetórias de indivíduos oriundos
das camadas populares no contexto do Rio de Janeiro. O objetivo é
problematizar as articulações entre as formas de regulação da
sexualidade pela religião e a vivência dos fiéis, marcadamente entre
evangélicos. O foco de análise incide sobre rupturas, continuidades
e combinações entre ethos religioso e exercício da sexualidade. A
relação entre segredo e transgressão é utilizada como instrumento
para a compreensão do estabelecimento das relações entre fiel,
instituição religiosa e família, possibilitando o trânsito entre
diferentes (e conflitantes) redes de sociabilidade.
Luís Felipe Rios
Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre em
Antropologia pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) e professor da UFPE
(PPGP/UFPE
–
LAB-ESHU).
E-mail:
lfelipe.rios@gmail.com.
Subjetivação sexual e reprodutiva de jovens evangélicas
do Recife-PE
O trabalho analisa as perspectivas de lideranças evangélicas sobre
a socialização sexual e o curso reprodutivo dos jovens, confrontado
com as carreiras sexuais e reprodutivas vivenciadas por jovens
mulheres evangélicas. Os resultados apontam para uma distância
substantiva entre os ideais das lideranças religiosas e das jovens
adeptas entrevistadas. A análise de suas carreiras sexuais e
reprodutivas também permite discutir a desregulação religiosa que
as jovens experimentam, e os novos sentidos que elas oferecem aos
dogmas e preceitos. Por outro lado, também permite questionar a
autonomia das mulheres e o lugar de controle exercido pelos
dispositivos religiosos.
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Marcos Luis Oliveira da Costa (Marcos Lord /
Luanddha Perón)
Graduando em Pedagogia pela UERJ-FEBF
(Faculdade de Educação da Baixada Fluminense),
líder Pastoral da ICM Betel RJ.

Corpos marginais e os altares da ignorância
Vivemos em uma sociedade civil "laica" onde o controle sobre os
corpos não aceita violações. Essa sociedade de conceitos de uma
extrema moral, em que o patriarcado machista determina os
padrões e normas de conduta, dentro desses modelos,
performances marginais são formas de romper com os sistemas
sociais e religiosos. Corpos de travestis e transexuais precisam ser
levantados nos altares das igrejas. O corpo performático de uma
drag queen que é vista como "pastora", o corpo que rompe a norma
formal e a norma marginal, o corpo transgressor, esse corpo que
põe em cheque o próprio conceito de inclusão, esse é o corpo que
somos chamados a discutir.

Paulo Mafra
Historiador (FUNESO), especialista em História das
Artes e das Religiões (UFRPE) e em História do
Brasil com ênfase em História do Piauí (UFPI),
Mestre e doutorando em Serviço Social (UFPE).
Professor nos cursos de pós-graduação Lato Sensu
em Ensino de História e Psicopedagogia na
Faculdade São Judas Tadeu; e nos cursos de graduação em Direito,
Serviço Social, Comunicação Social - Jornalismo na Faculdade R.Sá.
Coordenador da Diversidade e Inclusão na Sec. Municipal de
Educação de Picos-PI. Bolsista (CAPES/AULP), no Centro de
Estudos Africanos – CEA, da Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
em Maputo, Moçambique, onde realizou pesquisa sobre os
Mecanismos de controle da Diversidade Sexual no contexto da
epidemia HIV/AIDS.
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Militância LGBT e (in) tolerâncias midiáticas frente à Diversidade
Sexual e Religiosidade Afro-brasileira no Vale do Rio Guaribas –
Piauí
Problematizando o silêncio e segredo construídos acerca dos
assassinatos e suicídios de homossexuais, a palestra objetiva
promover reflexões acerca das (in)tolerâncias nas mídias frente à
Diversidade Sexual e Religiosidade Afro-brasileira no interior do
Piauí, Estado de maior concentração de católicos e o segundo em
homicídios de LGBTs do Brasil. Valendo-se das concepções teóricometodológicas dos Estudos Pós-colonialistas, Gays e Teoria Queer,
esta comunicação é engendrada pelas memórias ruidosas dos
corpos desfigurados pela homofobia institucionalizada, o não-dito
dos sobreviventes, a política dos corpos, dos gestos, estratégias de
comunicação dxs militantes LGBT na espaço público e instituições
civis e (não)governamentais no Vale do Rio Guaribas-PI.
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Minicursos

Mini Curso 1

MC1 – Assessoria de comunicação
nas igrejas evangélicas
neopentecostais
Ministrante
Anna Maria Salustiano de Andrade Lima
Mestre pelo PPGCOM – UFPE. Tem pesquisa na
área de Religião, Consumo e Ciberespaço, esse
último, com ênfase na Igreja Bola de Neve.
Especialista em Assessoria de Comunicação pela
Escola Superior de Relações Públicas (ESURP).
Sócia da ABHR.

Resumo
Na contemporaneidade, a religião e os exercícios religiosos são
construídos e demarcados por novos diálogos, adaptações e
estratégias de nichos. Estratégias que passam pelo lugar que
ocupam nas mídias. Para estar nas plataformas midiáticas, as
igrejas, especificamente as evangélicas de cunho neopentecostal,
contam com equipes especializadas em comunicação. A união da
igreja com os veículos de informação gera o fenômeno descrito por
KLEIN (2006), como duplo movimento da invasão religiosa na TV e
da invasão midiática nas igrejas, além de revelar-nos um “possível
cruzamento” entre as imagens de culto e as imagens da mídia,
chamando atenção para as configurações que delineiam a religião
como espetá
realizar esta reflexão; buscando compreender de que modo as
assessorias de comunicação estruturam seus conteúdos para
propagá-los, quais são as plataformas utilizadas, quem são esses
profissionais, de que maneira a informação religiosa é pensada para
ganhar visibilidade.
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Conteúdo programático
15/09
Introdução: Contextualização histórica do surgimento das
assessorias de comunicação e logo em seguida, contextualização de
como as igrejas foram se apropriando dessa ferramenta para
disseminar conteúdo. Panorama do uso da religião evangélica nas
mídias com destaque para o crescimento neopentecostal.
. Assessoria de comunicação e religião – A influência da mão de obra
especializada no meio sagrado. O religioso para se manter vivo
necessita ocupar com qualidade os meios de propagação da
informação. A “agenda setting”, como pauta diária. Aspectos de
formação do comunicador e da religião.

16/09
Informação e sagrado
.
elaborada a informação nas igrejas? O conceito e
suas implicações no campo do sagrado. O comunicador
especializado como responsável em publicizar a mensagem.
. O poder das imagens na obra de Klein (2006). Espetacularizaçã
o identitária no cenário religioso.

17/09
Quem sobrevive sem a mídia?
. A religião antes e depois das interferências dos meios de
comunicação. Como as igrejas neopentecostais organizam seus
conteúdos? Vertentes que se voltam ao sagrado e nasceram em
tempos de internet. De que forma os comunicadores atuam nos
espaços físicos e digitais.
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Mini Curso 2

MC2 – Catolicismo Brasileiro:
neocristandade e práticas religiosas
associativas
(1889-1964)
Ministrante
Mabel Salgado Pereira
Doutora em História pela Universidade Federal de
Minas Gerais. Professora da PUC-MG campus
CES/Juiz de Fora. Sócia e Membro do Comitê
Científico da ABHR.

Resumo
Da última década do século XIX aos anos que antecederam o
Concílio Vaticano II, a Igreja Católica no Brasil passou por
importantes transformações, que, de uma forma geral, dialogaram
com as oscilações políticas, econômicas e culturais que se
processavam na sociedade brasileira. De modo especial, mudaram
as relações entre a Igreja e o Estado, assim como mudaram as
formas organizativas e associativas pela qual a Igreja promoveu sua
afirmação institucional. O presente minicurso visa apresentar um
panorama dessas questões, bem como de suas principais
abordagens historiográficas. As aulas tratarão, respectivamente, da
separação oficial entre Igreja e Estado, suas consequências e do
processo reaproximação entre os dois poderes; do regime de
Neocristandade a partir de dom Leme e de Getúlio Vargas e, por fim,
do estreitamento de laços entre o governo e a elite eclesiástica que
culminou em projetos comuns nos anos 1945 e 1964.
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Conteúdo programático
15/09
Estado liberal e Romanização no governo Pio IX (1846-1873)
Metodologia: aula expositiva.

16/09
Neocristandade: D. Leme e Getúlio Vargas.

17/09
Relacionamento e projetos comuns (1945-1964).
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Mini Curso 3

MC3 – História da bruxaria
Ministrante
Karina Oliveira Bezerra
Doutoranda, UNICAP. Integrante do grupo de
pesquisa: Religiões, Identidades e Diálogos. Sócia
da ABHR.

Resumo
Quando se profere a palavra “bruxa”, qual a imagem que lhe vem na
cabeç
imaginar uma mulher de vestido, chapéu
pontiagudo, com uma vassoura e caldeirã
a
origem dessa figura? Ao longo dos séculos como esse ser mágico foi
encarado pelas sociedades? Por que ser bruxa? Este minicurso
pretende destrinchar essas interrogações.

Conteúdo programático
15/09
No primeiro dia discutiremos sobre os termos magia, feitiçaria e
bruxaria. Estudaremos sobre a origem da bruxaria, e as
assombrosas semelhanças das práticas no mundo. E ainda
trataremos da bruxaria na Grécia e Roma.

16/09
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No segundo dia abordaremos a bruxaria na
sobretudo na época da famigerada inquisição.

,

17/09
No terceiro dia continuaremos a ordem cronológica, e
examinaremos o ressurgimento da bruxaria na época do
Romantismo, final do século XVIII e início do XIX. E finalmente, no
século XX, trataremos da Wicca, a bruxaria moderna.
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Mini Curso 4

MC4 – Historiografia da inserção do
Protestantismo no Brasil
Ministrante
Micheline Reinaux de Vasconcelos
Doutora em História pela PUC/SP. Professora de
Pedagogia (ISEAD/UVA). Integrante do Grupo de
Pesquisa Religiões, Identidades e Diálogos da
UNICAP. Sócia da ABHR.

Resumo
O minicurso pretende abordar as obras que são consideradas
referências na análise da inserção e do desenvolvimento do
protestantismo no Brasil em seus aspectos históricos e sociológicos.
A abordagem destes livros destacará os principais argumentos de
cada autor, as teses defendidas por cada um deles e as fontes
históricas que lhes serviram de base. Assim, o minicurso visa a
proporcionar uma introdução à bibliografia do tema a partir dos
textos fundantes desta área de pesquisa.

Conteúdo programático
15/09
Inserção do Protestantismo no Brasil e as fontes bibliográficas
denominacionais; a obra de Émile Leonard e a inserção do
Protestantismo no Brasil: história e fontes.

16/09
A abordagem sociológica da inserção do Protestantismo no Brasil.
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17/09
A abordagem histórica da inserção do Protestantismo no Brasil.
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Mini Curso 5

MC5 – Historiografia das religiões:
objetos e métodos de pesquisa
Ministrante
Patrícia Carla de Melo Martins
Doutora em História pela UNESP/Franca-SP. Sócia
e Secretária Geral da ABHR.

Resumo
O objetivo deste minicurso é discutir os objetos e métodos de
pesquisa que caracterizam os estudos da religião no campo
epistemológico da historiografia produzida na segunda metade do
século XX até a atualidade. A religião é um objeto de estudo
multifacetado que percorre a interdisciplinaridade das ciências
sociais e humanas. Neste sentido, é necessária a delimitação de
certos pressupostos de pesquisa capazes de inserir tal objeto de
análise no campo da História. Pressupõe-se que os estudos da
história da religião carregam consigo os aspectos da economia,
cultura e política que demarcam a existência de um grupo social. A
organização religiosa é tanto uma forma de compreensão temporal
como também uma forma de construção da dimensão temporal
humana. Ela participa da produção dos significados das práticas e
representações das múltiplas formas de ser e existir vigentes nas
relações entre os sujeitos e os seus objetos.
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Conteúdo programático
15/09
Delimitações: religião e historiografia.

16/09
Religião e a interface das pesquisas.

17/09
História das Religiões: um objeto em construção.
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Mini Curso 6

MC6 –

Indivíduo, gênero e
sociedade. Tensões e conflitos de
uma relação opressiva (e sem
sentido) no mundo atual
Ministrante

Letícia Lanz
Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e especialista em gênero e
sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da
UERJ. Fundadora do Movimento Transgente, em
defesa dos direitos das pessoas transgêneras no
Brasil. Sócia da ABHR.

Resumo
Promover a reflexão e o debate sobre as diferenças (físicas, étnicoraciais, raciais, sexuais, de gênero, etc.) que constituem a base da
grande diversidade humana e que devem ser não apenas toleradas,
mas aceitas e respeitadas como condição básica para uma
convivência pacífica, democrática, acolhedora e não-violenta na
família, na escola, na empresa e na sociedade.

Conteúdo programático
15/09
Sexo, gênero e orientação sexual: anatomia é destino?
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O mito do sexo “biológico”: macho, fêmea, intersexuado e nulo.
Gênero como construção “social”: homem e mulher ou
masculino/feminino. Gênero como discurso: performance e
performatividade de gênero. Orientação sexual: homo, hetero, bi,
assexual e parafílico; ginecófilo, androcófilo, androginecófilo,
assexual e parafílico; pansexual.
Heteronormatividade e heteroafetividade. Diferenças de sexo como
produtoras/mantenedoras de diferenças e desigualdades de gênero.

16/09
Identidade e expressão de gênero: cisgênero e transgênero;
masculinidade(s), feminilidade(s) e transgeneridade(s); o que é,
como se forma e como se manifesta a identidade de gênero; o que é,
como se forma e como se manifesta a expressão de gênero; o que é,
como se forma e como se manifestam os papéis de gênero; não há
identidade sem alteridade, assim como talvez a identidade seja a
própria expressão de gênero.

17/09
Trans-gênero: transgressão ou transcendência? Principais grupos
transgêneros: transexuais (mtf e ftm), travestis e crossdressers
(apenas mtf), transformistas (apenas mtf), dragqueens, dragkings,
homens
femininos,
mulheres
masculinas,
crossplayers,
genderbenders, genderfuckers, genderqueers, etc.
Estigma social sobre a condição transgênera. Transgeneridade
como doença: transtorno de identidade de gênero: F64.0,
transexualismo no CID-10 divisão tradicional das castas indianas e
seu legado religioso. As castas no hinduísmo e budismo: origens
míticas, desenvolvimento e diversidades.
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Mini Curso 7

MC7 – Mídia, religião e sociedade:
estudos e perspectivas
Ministrante e comentadora

Marco Túlio de Sousa
Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Professor de Comunicaç o da Faculdade Pitágoras
(unidade Divinópolis). Sócio da ABHR.
Jênifer Rosa de Oliveira
Mestranda em Comunicação pela Universidade Metodista de São
Paulo (UMESP). Integrante do grupo de pesquisa MIRE (Mídia,
Religiã
bolsista da CAPES. Sócia da ABHR.

Resumo
A proposta é apresentar uma discussão sobre os aspectos que
envolvem fenômeno religioso em suas interfaces com a mídia. O
minicurso contempla desde um breve histórico sobre a presença
das religiões na mídia à análise dos conceitos criados para dar
conta das complexas relações entre as duas instâncias, bem como
problematização da religião na sociedade do consumo e
apresentação estudos de casos contemporâneos que envolvam
diferentes mídias, denominações e segmentos religiosos.
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Conteúdo programático
15/09
Da igreja eletrônica
perspectivas.

à

religião

midiatizada

–

conceitos

e

16/09
Mídia, Religião e Consumo – a fé a serviço do consumo e do
entretenimento na contemporaneidade.

17/09
As narrativas
mediatizada.
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religioso-midiáticas

e

a

experiência

religiosa

Mini Curso 8

MC8 – O campo evangélico brasileiro
neopentecostais
Ministrante
Eduardo Guilherme de Moura Paegle
Doutor em Ciências Humanas e mestre em
História pela UFSC. Professor de História do
IFRR. Sócio da ABHR.

Resumo
O presente minicurso busca introduzir abordagens relacionadas à
temática religiosa, mais especificamente a história dos evangélicos
brasileiros. Considerando que o campo evangélico brasileiro foi
historicamente construído de forma plural e englobam as diversas
denominações reformadas, pentecostais e neopentecostais, além
de evangélicos sem denominação, o minicurso pretende permitir
uma visão panorâmica dessas diferentes matrizes denominacionais.

Conteúdo programático
15/09
A delimitação do campo evangélico brasileiro e classificações
denominacionais

16/09
As correntes protestantes reformadas e a inserção no Brasil

17/09
O surgimento do pentecostalismo nos EUA e a inserção no Brasil
109

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

110

Mini Curso 9

MC9 – O uso da etnografia no estudo
de religiões neopentecostais
Ministrante
Waldney de Souza Rodrigues Costa
Doutorando e mestre em Ciência da Religião
pela Universidade Federal de Juiz de Fora - MG
(UFJF). Membro do Núcleo de Estudos sobre
Religiaão, Cultura e Sociedade (NERCS). Sócio
e Tesoureiro da ABHR.

Resumo
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
15/09
Surgimento do método, principais técnicas
aplicações ao estudo de aspectos religiosos.

desenvolvidas

e
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16/09
Críticas à escrita etnográfica, problemas específicos do trabalho
com religiões, pesquisadores e suas (nã
as e questões
éticas.

17/09
Críticas à “localidade” etnográfica e às religiões nas propostas
etnográficas recentes (etnografia urbana, multilocalizada e
netnografia).
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Mini Curso 10

MC10 – Violência contra a mulher e
seu imbricamento com a religião:
(Re)conhecendo a violência na Igreja
e na família
Ministrante
Valéria Cristina Vilhena
Mestre em Ciências da Religião, pela Universidade
Metodista de São Paulo (UMESP) e doutoranda pela
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie,
no
Programa Interdisciplinar em Educação, História
Cultural e Artes. Sócia da ABHR.

Resumo
Estudar como instrumental de análise a „categoria analítica de
gênero‟ como uma possibilidade de investigação dos papeis sociais
atribuídos às mulheres na casa e na igreja dentro das perspectivas
das teorias feministas da contemporaneidade e seu entrelaçamento
com o sistema simbólico-religioso. Discutir o contexto das relações
de gênero vigentes, tanto em famílias cristãs, quanto nas
comunidades de fé. Analisar diferentes estruturas de relações de
poder que se multiplicam na vida das pessoas pela raça/etnia,
sexualidade, classe, idade, etc. (Re)conhecer violências sofridas
pelas mulheres cristãs em suas famílias e igrejas, entendendo que,
(re)conhecendo o caráter estrutural das violências perpetradas às
mulheres, nas relações de poder-dominação em um sistema
patriarcal, poderemos articular em várias frentes seu enfrentamento
criando alternativas em vista de construções de relações mais
igualitárias.
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Conteúdo programático
15/09
O mini curso se dará com exposição dos temas, em três horas
diluídas nos três dias de encontro. No primeiro encontro trataremos
de conhecer a „Categoria Analítica de Gênero‟ e os papeis sociais.

16/09
No segundo encontro compreenderemos como o sistema-simbólico
religioso informa e dá sentindo, normatiza e regula, e, portanto, deve
ser considerado quando tratamos de violência contra as Mulheres.

17/09
E por fim, no último encontro discutiremos as possibilidades de
enfrentamento das violências pelas redefinições de papeis sociais e
identidades de gênero, sempre abrindo para a participação dos
cursistas.
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Grupos de Trabalho

Grupo de Trabalho 1

GT 1–Budismo: História e
filosofia
Coordenação

Deyve Redyson
Professor do Departamento de Ciências das
Religiões da Universidade Federal da Paraíba e
coordenador de seu Programa de Pós-Graduação
(PPGCR/UFPB). Sócio da ABHR.

Resumo
Este grupo de trabalho tem como objetivo desenvolver e apresentar
trabalhos acadêmicos que apontem e valorizem a interface das
pesquisas entre budismo e filosofia, estabelecendo, assim, uma
relação entre os aspectos filosóficos e históricos das diversas
tradições e linhagens do budismo enquanto manifestações
religiosas e doutrinais, destacando-se, por exemplo, a relação entre
budismo e a história, a recepção ocidental do budismo, budismo e
gênero, budismo e violência, budismo e filosofia ocidental
contemporânea em suas várias dimensões, budismo e meioambiente, budismo e o corpo, budismo e diálogo inter-religioso etc.
Os trabalhos aqui apresentados poderão versar sobre quaisquer
das tradições budistas, desde o Theravada, passando pelas
inúmeras vertentes do Mahayana, como o budismo da Terra Pura, o
Zen, o Shingon, o budismo tibetano e outras correntes do largo
espectro das tradições budistas, desde que ancoradas nas múltiplas
questões suscitadas pelo mundo contemporâneo.
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Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Budismo, sociedade e
cultura de paz.
Aspectos do
engajamento budista
através do CEBB e da
obra de Lama Padma
Samten

Keiji Nishitani: A mística
e o componente
imediato da experiência.

Sem atividades

Moacir Ribeiro da Silva
UFS

Deyve Redyson
UFPB

Atitudes de
intolerância e
violência sob a
perspectiva budista:
como e por que
treinar a mente para
agir com lucidez e
compaixão

Budismo e idealismo: a
Escola Yogacara
Joathan Gonçalves de
Lima Neto
UFPB
Paulo Ferreira
Cavalcante
UFPB

Gustavo Kuffel
Balreira
UFPB

Budismo Tibetano: A
escola Nyingma e
seus elementos
fundamentais
Igohr Brennand
UFPB

Desconstruções e
Budismos:
aproximações
filosóficas
Juliana Michaello
Macêdo Dias
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Mestre Dogen e a
prática do Zen-Budismo
Rita de Kássia Batista
Almeida Silva
FAFIC

A lógica do
transcendental budista
Rosalina Nunes Dutra
UFPB

Grupo de Trabalho 1

FAU/UFAL

“O Meu Nirvana”:
Augusto dos Anjos,
Schopenhauer e o
Budismo
Karla Samara dos
Santos Sousa
UFPB

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Budismo, sociedade e cultura de paz. Aspectos do engajamento
budista através do CEBB e da obra de Lama Padma Samten
Deyve Redyson1
Este trabalho tem como prerrogativa desenvolver a ideia de que o
budismo também pode ser uma ferramenta para o engajamento
social e o estabelecimento de uma cultura de paz. Tomamos como
ponto de partida a experiência do CEBB (Centro de Estudos
Budistas Bodisatva) e da obra do Lama Padma Samten que atua
tanto dentro do campo de ministrar ensinamentos contemporâneos
sobre o Buda como em práticas sociais como o Instituto Caminho do
Meio que trabalha com três linhas de frente dentro do que podemos
chamar de budismo engajado; A Escola Caminho do Meio, o Projeto
Casa da Sopa e o NASCEM.

Professor do Departamento de Ciências das Religiões da Universidade Federal
da Paraíba e coordenador de seu Programa de Pós-Graduação (PPGCR/UFPB).
E-mail: dredyson@gmail.com.
1
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***
Atitudes de intolerância e violência sob a perspectiva budista: como
e por que treinar a mente para agir com lucidez e compaixão
Gustavo Kuffel Balreira2
A intolerância e a violência são expressas, muitas vezes, por
pessoas esclarecidas ou até por adeptos de uma religião. No
budismo tibetano de viés tântrico, apresentam-se, além da filosofia e
do estudo das virtudes, técnicas para a compreensão e treinamento
do corpo e da mente, com vistas à obtenção de a) lucidez diante de
situações perturbadoras e b) atribuição de compaixão a todas as
ações de corpo, fala e mente do praticante. Neste trabalho iremos
apresentar três técnicas de meditação ensinadas pelo Lama Samten
e inspiradas nas instruções a nível de mente do texto “Iluminação da
Sabedoria Primordial” de Gyatrul Rimpochê.
***
Budismo Tibetano: A escola Nyingma e seus elementos
fundamentais
Igohr Brennand3
O presente estudo busca desenvolver, baseando-se em uma
perspectiva histórica, a forma na qual o budismo adentra o reinado
do Tibete Central, nos séculos VII e VIII, e, em consequência deste
encontro histórico com as religiões que alí se encontravam, surge a
forma de budismo conhecida como Vajrayana, ou “veículo do
diamante”. Evidenciamos a importância de um estudo sistematizado,
visando aspectos elementares no que diz respeito à escola mais
antiga do budismo tibetano, Nyingma. Neste artigo iremos analisar
Graduado em Filosofia – Licenciatura pela Ufpel, atualmente é aluno do
Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da UFPB. E-mail:
gkuffelbalreira@gmail.com
3
Graduado em Ciências das Religiões (UFPB) mestrando em Ciências das
Religiões (UFPB). E-mail: igohr_brennnad@hotmail.com.
2
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como a escola se constitui, abordando os temas acerca de: sua
estrutura hierárquica; suas formas de sangha; entre outros.
***
Desconstruções e Budismos: aproximações filosóficas
Juliana Michaello Macêdo Dias4
Certa interpretação do budismo sob uma perspectiva pósestruturalista vem sendo trabalhada por autores que enxergam nas
filosofias orientais um grau de tolerância mais acentuado ou de
convívio menos crítico com o que o pensamento clássico ou
moderno classificaria como paradoxal ou entrópico. Essa
apresentação visa aproximar categorias do pensamento budista,
experimentadas em diversas filosofias orientais com as correntes
pós-estruturalistas. Fronteiras de marcação de diferenças como
sagrado e profano são relativizadas ou mesmo rasuradas fazendo
confluir budismo e pós-estruturalismo.
***

“O Meu Nirvana”: Augusto dos Anjos, Schopenhauer e o Budismo
Karla Samara dos Santos Sousa5
O acervo poético de Augusto dos Anjos é marcado pela presença de
traços ora sombrios, ora religiosos. Se tratando de religião, o autor
escolhe alguns elementos do Budismo para redigir parte de sua
produção literária. Em face disso, este trabalho pretende mostrar
que a obra do poeta Augusto dos Anjos não resulta apenas de uma
simbiose filosófica literária, mas que, além desse aspecto, ela toma
como “inspiração” alguns dos conceitos fundamentais da literatura
Prof. Dra da FAU/UFAL. Líder do Grupo de Pesquisa Nordestanças. E-mail:
jumichaello@yahoo.com.br.
5
Doutoranda em Ciências das Religiões pelo Programa de Pós Graduação em
Ciências das Religiões (PPGCR) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Email: karlasamarasousa@gmail.com.
4
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budista, como o caso da ideia do Nirvana (Nibbana). Será possível,
portanto, observar além do caráter estético, que o nirvana
augustiniano propõe a libertação dos infortúnios existenciais.

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Keiji Nishitani: A mística e o componente imediato da experiência
Moacir Ribeiro da Silva6
O pensador zen budista Keiji Nishitani, um dos grandes expoentes
da Escola de Kyoto, entende que a mística é um componente da
dimensão humana, e está diretamente ligado ao que ele chama de
vivência direta da religiosidade, apontando assim para a
Subjetividade Elemental. O objetivo desta comunicação é pensar e
apresentar algumas considerações nishitanianas a partir de duas de
suas obras que contém observações sobre a mística. A primeira
parte da tradução espanhola La Religión y la Nada e a segunda
Algumas reflexões sobre o misticismo inserindo na obra The
Philosophy of Nishitani Keiji: Lectures on religion and modernty.
***
Budismo e idealismo: a Escola Yogacara
Joathan Gonçalves de Lima Neto7 e Paulo Ferreira Cavalcante8

Moacir Ribeiro da Silva, mestrando do Programa de Pós – Graduação em
Ciência
da
Religião
(PPGCIR/UFS).Bolsista
Capes.
E-mail:
moacirufs@gmail.com.
7
Bacharelando em Ciências das Religiões pela UFPB. E-mail: netonar@hotmail.com
8
Bacharelando em Ciências das Religiões pela UFPB. Bolsista PROBEX na
extensão universitária do Centro de Ciências da Saúde da UFPB. Membro do GP
6

122

Grupo de Trabalho 1

Yogacara ou Vijñanavada, significa na tradução de algumas versões
para o português: a prática da disciplina ou o caminho da
consciência, respectivamente. Verificamos no presente trabalho
que essa escola de pensamento postula os estudos da consciência,
detalhando-a. A mesma defende também a prática do yoga para
adquirir disciplina, mas constatamos a ênfase no caminho da mente,
pois um dos principais conceitos da escola yogacara é o de vijñaptimatra, traduzido por: mente apenas. Apoiamo-nos teoricamente em
alguns estudiosos do Budismo para defendermos que essa escola
de pensamento está atrelada a perspectiva filosófica do idealismo.
***
Mestre Dogen e a prática do Zen-Budismo
Rita de Kássia Batista Almeida Silva9
Este trabalho tem como principal finalidade investigar o pensamento
do Mestre Dogen. O zen-budismo configura-se como um dos ramos
do budismo em que as relações com a filosofia são mais nítidas,
especialmente dentro da obra e do pensamento de Mestre Dogen
(1200-1253), um dos responsáveis por levar o pensamento budista
para o Japão e um dos mais influentes pensadores de práticas de
meditação. Os escritos de Dogen fundamentam-se na prática, como
por exemplo concentrar corpo e mente. Seu ensinamento
fundamental é sobre o esclarecimento como da natureza de Buda
através da prática.
***

PADMA PPGCR/UFPB/CNPq em pesquisa sobre religiões e filosofias orientais. Email: paulocavalcantecrufpb@gmail.com
9
Aluna do curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cajazeiras (FAFIC). E-mail: ritakassia27@hotmail.com
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A lógica do transcendental budista
Rosalina Nunes Dutra10
Pode-se considerar o Nirvana como um estado transcendental? Se o
transcendental é um estado de espírito ou grau de consciência,
então, o Nirvana pode ser considerado como tal. Também cabe
ressaltar a importância da lógica no processo da espiritualidade
Budista que desenvolve uma pratica que transcende a metodologia
formal, principal do Budismo, acepção de existência e uma análise
cuidadosa como principal base. Dentro da perspectiva filosófica o
que seria o transcendental para Schopenhauer e Cioran? Assim,
busca discutir o transcendental na visão budista, monoteísta e em
Schopenaheur e Cioran.

Especialista em Ciências das Religiões e Bacheleranda em Ciências das
Religiões pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail:
rosalina1976@hotmail.com.
10
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GT 2–Devoções religiosas e culturas
brasileiras - Sessão 1
Coordenação

Sylvana Maria Brandão de Aguiar
Pós-Doutora em Antropologia pela UFRGS.
Professora associada da UFPE. Sócia da ABHR.

Comentários
Newton Darwin de Andrade Cabral
Doutor em História pela UFPE, professor da UNICAP.
Silvana Sobreira Matos
Doutora em Antropologia - PPGA/UFPE/ Università degli Studi Roma
Tre, UNIROMA, Itália, Pós- Doutoranda em Antropologia –
PPGA/UFPE. Bolsista de Pós-Doutorado- PNPD/CAPES, Membro do
NERP (Núcleo de Estudos das Religiões Populares- PPGA/UFPE).
Pos-doc PNPD-CAPES no PPGA-UFPE.

Resumo
O principal intuito deste Grupo Temático é discutir devoções
religiosas e suas multiplicidades culturais, amalgamadas durante os
processos de construções das religiões e religiosidades nacionais,
desde a colonização até a atualidade. Para tanto, se aglutina
reflexões teóricas/conceituais interdisciplinares e estudos de caso
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simples e múltiplos; estes advindos das inúmeras materializações do
sagrado, sejam estas realizadas em espaços públicos ou privados,
institucionalizadas ou não e que ocorrem, principalmente, em
santuários, peregrinações, festas, confraternizações, romarias e
espaços domésticos. Estudos focados na compr
analisada enquanto
representação social, por conseguinte aglutinadora das várias
esferas expressas nas dimensões humanas em suas relações com a
natureza.
Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Devoção e santidade
juvenil: A exemplaridade
da beata Chiara Luce

Celebrando os Mártires
de Uruaçu: Festa,
romaria e turismo
popular

As imagens sacras: Seu
simbolismo e suas
interpretações na
Religiosidade Católica

Jaqueline Gomes Ribeiro
UERN
e Lerbentes Neres de
Lima
UERN

Iron Mendes de Araújo
Júnior
UNICAP

Processos de apreensão
de novas devoções em
uma associação
religiosa

Aos pés de Santa Rita de
Cássia: a construção do
turismo religioso em
Santa Cruz – RN

Joaquim Izidro do
Nascimento Junior
UFPE

Pâmella Batista da Silva
Dias
UERN

Santos e devotos: uma
análise dos anúncios de
graças alcançadas
publicados no jornal O
Dominical, no Estado do
Piauí, entre as décadas
de 1940 e 1970

Silvana Sobreira de
Matos
UFPE

Francisca Márcia Costa
de Souza
UFPI

126

Grupo de Trabalho 2

Os cemitérios rurais e
suas tradições
religiosas no Piauí
oitocentista
Josilene dos Santos
Lima
UFPI

Entre o imaginário
religioso e as memórias:
a devoção a São José da
Agonia na Paróquia de
Água Preta – PE
Marlon Anderson de
Oliveira
UNICAP

Equipe Missionária do
Nordeste: Entre Trento e
o Vaticano II
(tradicionalismo,
religiosidade popular e
Teologia da Libertação
ou uma religiosidade
híbrida)
Aerton Alexander de
Carvalho Silva
UNICAP

Fontes santas: Um
diálogo entre o Sul da
França e Pernambuco
através da fé e devoção
nas fontes milagrosas
Silvério Leal Pessoa
UNICAP

Devoções religiosas:
negociações e
disciplinamentos com
e/do sagrado
Hélio Pereira Lima
UFPE
e Sylvana Maria Brandão
de Aguiar
UFPE

Cultos e canonizações
populares no nordeste
do Brasil: notas
etnográficas sobre
processos de reparação
post-mortem
Luís Américo Silva
Bonfim
UFS

Jesus Cristo, eu estou
aqui: religiosidade e
devoção na obra
musical de Roberto
Carlos
Patricia Maria Cabral de
Araújo Silva
UFPE

Formas de Devoção a
Frei Damião
Lêda Cristina Correia da
Silva
IFPE
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15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Devoção e santidade juvenil: a exemplaridade da beata Chiara Luce
Silvana Sobreira de Matos11
Diante dos processos de transformação e recomposição do campo
religioso nas sociedades atuais, o Vaticano busca novas estratégias
de devoção e santidade como a criação das Jornadas Mundiais da
Juventude e o aumento gradativo das beatificações e canonizações
de jovens. No caso específico deste artigo faremos uma análise da
construção da santidade de Chiara Luce através de suas biografias,
dos documentos do Vaticano, entrevistas com fiéis, e mensagens
endereçadas a ela que foram recolhidas em comunidades da
internet dedicadas a esta beata. Nossa intenção é discutir os
elementos fundantes da santidade de Chiara e como tais elementos
estão associados a um modelo específico de santidade e devoção
que tem ganhado força desde o pontificado de João Paulo II.
***
Processos de apreensão de novas devoções em uma associação
religiosa
Joaquim Izidro do Nascimento Junior12

Mestre em Antropologia – PPGA/UFPE, MASTER DI II NIVELO IN
SOCIOLOGIAUniversitàdegli Studi Roma Tre, UNIROMA, Itália, Doutora em
Antropologia - PPGA/UFPE/ Universitàdegli Studi Roma Tre, UNIROMA, Itália,
Pós- Doutoranda em Antropologia – PPGA/UFPE. Bolsista de Pós-DoutoradoPNPD/CAPES, Membro do NERP (Núcleo de Estudos das Religiões PopularesPPGA/UFPE). E-mail: silvanasmatos@gmail.com
12
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade
Federal de Pernambuco. Membro do NERP/UFPE (Núcleo de Estudos Religiosos
Populares). Trabalho relacionado com a dissertação de mestrado, sob
orientação da Profa. Dra. Roberta Campos. E-mail: joaquim.izidro@gmail.com.
11
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A chegada da Congregação Salesiana à cidade de Juazeiro do
Norte/CE, proporcionou fortes mudanças nas devoções. As novas
gerações cresceram sob influência de novos santos italianos, em
especial Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco. Os santos
italianos ocuparam lugares nas paredes das casas, onde fotografias
e imagens foram postas ao lado de N.Sra. das Dores e do Pe. Cícero,
ampliando as possibilidades de chegar até Deus. Observamos
assim, que as devoções podem ser “ensinadas” às mulheres da
Associação Nossa Senhora Auxiliadora, mas suas escolhas podem
ser distintas dos santos sugeridos. As associadas fazem suas
próprias escolhas e conciliam discursos na presença dos líderes
religiosos.
***
A morte e seus ritos no sertão:
os cemitérios rurais e suas tradições religiosas no piauí oitocentista
Josilene dos Santos Lima13
O presente artigo abordará a criação dos cemitérios rurais no
interior do Piauí, bem como as tradições religiosas erigidas em torno
dos mesmos. Durante o século XIX, os cemitérios rurais eram
construídos junto às fazendas destinadas a criação de gado,
portanto, distantes das aglomerações urbanas e dos ritos
estabelecidos pela Sé Romana. Com base em fontes documentais,
na tradição oral e na bibliografia especializada, argumento que os
rituais católicos em torno dessas necrópoles sertanejas, ganham
uma historicidade própria, onde o encaminhamento das almas
ocorre a partir das práticas e rituais dos moradores locais e os
restos mortais descansavam próximo à morada dos vivos.
***

Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Professora da
EAD da UFPI. E-mail: josinha.lene@hotmail.com
13
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Fontes santas: um diálogo entre o sul da frança e pernambuco
através da fé e devoção nas fontes milagrosas
Silvério Leal Pessoa14
As fontes milagrosas como espaços de devoção e peregrinação
encontradas nas práticas religiosas em várias culturas, é uma das
diversas expressões da religiosidade popular. Esta pesquisa
descreve um estudo comparativo entre o Sul da França (Cultura
Occitana) e Pernambuco, em diálogos e conexões através de fontes
milagrosas investigadas em ambos os espaços. As fontes são locais
de iniciações e rituais, e continuam existindo e demonstrando que a
religiosidade popular resiste e busca seu reconhecimento cultural a
partir da hereditariedade de suas práticas assegurando sua
continuidade diante de um mundo globalizado.
***
Devoções religiosas: negociações e disciplinamentos com e/do
sagrado
Hélio Pereira Lima15 e Sylvana Maria Brandão de Aguiar16
Esta comunicação objetiva tecer considerações sobre os sentidos e
significados daquilo que podemos chamar de devoções religiosas.
Comumente a devoção é compreendida como uma relação na qual
dois termos estão implicados, o sujeito e o objeto da devoção.
Mesmo que ocorra de forma coletiva, trata-se de uma expressão
religiosa, que brota da mais profunda subjetividade do crente, na
Silvério Leal Pessoa é Doutorando no Programa de Ciências da Religião
(UNICAP), Mestre em Ciências da Religião (UNICAP), Pedagogo (UFPE) com
especialização em Psicopedagogia (FAFIRE). Membro do Grupo de Estudos e
Pesquisas: Religiões, Identidades e Diálogos. Compositor e Músico e autor do
Curso “Música e Espiritualidade: Das cavernas ao rock uma conexão com o
sagrado”. Bolsista do Programa CAPES/PROSUP. E-mail: silveriop@me.com
15
Aluno do doutorado em Ciências da Religião da UNICAP.Mestre em Filosofia,
professor de Filosofia da UNICAP. E-mail: hlima@unicap.br.
16
Pós-Doutora em Antropologia pela UFRGS. Professora associada da UFPE. Email: brandao.sylvana@gmail.com
14
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qual ele procura estabelecer uma relação de proximidade, afinidade
e identificação existencial com algo que lhe é superior. A devoção é
ato que implica envolvimento emocional e afetivo irrestrito com o
absolutamente outro dessa ação e tem como objetivo conquistar
algum benefício pessoal ou coletivo. Importante registrar o exercício
de tentar compreender os processos de disciplinamentos das
devoções religiosas por parte das religiões institucionalizadas,
domésticas e até mesmo individuais, como ocorrem em torno dos
místicos, beatos e gurus.

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Celebrando os mártires de Uruaçu: festa, romaria e turismo popular
Jaqueline Gomes Ribeiro17 e Lerbentes Neres de Lima18
Objetivaanalisar a relação da romaria e turismo popular no contexto da
festa anual dedicada à celebração dos Mártires de Uruaçu, em São
Gonçalo do Amarante/RN. A pesquisa parte da perspectiva etnográfica
com breve descrição da festa, seus agentes e práticas religiosas e
recorre a conceitos e discussões desenvolvidos por Carneiro (2004,
2012), Steil (2003), Sanchis (2006) e Abumanssur (2013). O trabalho
demonstra que alguns aspectos da piedade popular são acionados no
contexto da festa, dentre os quais a prática da romaria, entretanto,
elementos relacionados ao turismo e ao lazer populares participam de
forma central dos significados e motivações que mobilizam a ida ao
santuário e a vivência de uma religiosidade.

Graduada em Ciências da Religião (UERN),Especialista em Metodologia do
Ensino Religioso (FAHS), Técnica especializada – Ledora (UERN). Integrante do
Grupo de Pesquisa Educação, Cultura e Fenômeno Religioso (UERN). E-mail:
noitesoturna@gmail.com
18
Graduando em Ciências da Religião (UERN). Integrante do Grupo de Pesquisa
Educação, Cultura e Fenômeno Religioso (UERN). Bolsista de Iniciação Científica
CNPq-Af. E-mail: lerbentesneres@gmail.com
17
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***
Aos pés de Santa Rita de Cássia: a construção do turismo religioso
em Santa Cruz – RN
Pâmella Batista da Silva Dias19
Objetiva apresentar o processo de construção do turismo religioso e
suas relações com as práticas tradicionais da religiosidade popular
no contexto do santuário de Santa Rita de Cássia, localizado na
cidade de Santa Cruz/RN. A pesquisa se fundamenta na discussão
desenvolvida por Carneiro (2004, 2012), Steil (2003), Sanchis (2006)
e Abumanssur (2013) que consideram distinções entre romaria,
peregrinação e turismo religioso. O trabalho mostra como a criação
do santuário transformou a cidade, colocando-a na rota dos pontos
turísticos do Estado, e potencializou seu desenvolvimento
econômico, ao mesmo tempo em que vem construindo uma profunda
relação de identidade na cultura local com a santa e o santuário.
***
Entre o imaginário religioso e as memórias: a devoção a São José da
agonia na paróquia de Água Preta – PE
Marlon Anderson de Oliveira20
A devoção a São José da Agonia é uma das mais fervorosas formas
de manifestação do sagrado, proveniente do catolicismo popular. A
mesma, ocorre no município de Água Preta, região da Mata Sul de
Pernambuco, cidade pertencente as divisas eclesiásticas da
Diocese de Palmares. A Paróquia de São José da Agonia,
recentemente completou seu bicentenário (1812-2012). A devoção
em torno do São José da Agonia é notadamente uma expressão de
efervescência coletiva que agrega a formação do imaginário,
Graduada e Especialista em Ciências da Religião (UERN), professora da Rede
Municipal de Ensino da Cidade de Natal, integrante do Grupo de Pesquisa
Educação,
Cultura
e
Fenômeno
Religioso(UERN).
E-mail:
pamellamel17@yahoo.com.br
20
Doutorando e Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP). Professor do Programa de Educação Integral da Rede
Estadual de Pernambuco. E-mail: marlonoliver@hotmail.com
19
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memórias e religiosidades. O estudo em pauta tem como objetivo,
estudar a relação entre o imaginário religioso e a constituição das
memórias em torno desta devoção secular.
***
Cultos e canonizações populares no nordeste do Brasil: notas
etnográficas sobre processos de reparação post-mortem
Luís Américo Silva Bonfim21
Este trabalho analisa alguns casos de devoções não-canônicas no
nordeste do Brasil, com o objetivo de compreender os mecanismos
de reparação coletiva post-mortem, um dos requisitos para a
consagração dos santos populares. Apresenta-se aqui um segmento
dos resultados de uma pesquisa etnográfica que originalmente
abordou as práticas votivas na América do Sul e localizou um
vigoroso complexo de motivações sociais fundadas na comoção
coletiva ante uma morte que, em dada medida, viola ou acentua os
vínculos de coesão social. Como resultado, foi possível estabelecer
um modelo esquemático que situa as motivações devocionais em
dois grandes grupos: o de exaltação de virtudes e o da reparação de
martírios, lato sensu.
***
Formas de Devoção a Frei Damião
Lêda Cristina Correia da Silva22
Esta comunicação objetiva analisar as formas de devoção a Frei
Damião de Bozzano no Convento de São Félix da Cantalice,
Doutor em Ciências Sociais (PPGCH/FFCH/UFBA), Professor Colaborador do
Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Federal
de Sergipe (PPGCIR/UFS), membro do Grupo de Pesquisa OBSERVARE. E-mail:
americobonfim@gmail.com.
22Mestre em História (UFPE), com Licenciatura e Bacharelado em História pela
mesma instituição. Docente no IFPE Campus Garanhuns. E-mail:
leda.silva@garanhuns.ifpe.edu.br. Trabalho orientando pela Professora Dra.
Sylvana Brandão.
21
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localizado no Bairro do Pina, na cidade de Recife, onde está
sepultado o seu corpo. Para tanto, do ponto de vista teórico, fizemos
convergir lentes advindas da História, da Antropologia e da
Sociologia. Nos utilizamos de fontes documentais sistematizadas
nos arquivos da PRONEB e do Convento de São Félix de Cantalice,
contemplando documentos institucionais, periódicos, cartas,
fotografias além de entrevistas com romeiros, devotos e agentes do
sagrado. Com base na pesquisa é possível afirmar não apenas a
consolidação desta devoção, atualmente uma das grandes devoções
brasileiras, como também seu crescimento, em especial, depois da
abertura do processo de canonização.

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
As imagens sacras: seu simbolismo e suas interpretações na
religiosidade católica
Iron Mendes de Araújo Júnior23
Este trabalho tem o objetivo de abordar a importância do estudo do
simbolismo religioso católico, objetivando a compreensão de alguns
elementos manifestados em nossa religiosidade popular.
Utilizaremos como base sistemas de interpretação que podem ser
identificados nas imagens de arte sacra, e de arte religiosa,
pertencentes ao acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco
(MASPE). Buscando, assim, fomentar o debate sobre a compreensão
dos símbolos e dos elementos contidos nessas esculturas,
explicitando a diversidade de informações que podem ser adquiridas
através da consciência simbólica que permeia essas imagens e suas
diversas manifestações do sagrado.
Mestrando em Ciências da Religião e graduado em História pela Universidade
Católica de Pernambuco (UNICAP). E-mail: ironjr2@hotmail.com – Trabalho
relacionado a pesquisa de mestrado orientada pelo Prof. Dr. Sergio Sezino
Douets Vasconcelos.
23
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***
Santos e devotos: uma análise dos anúncios de graças alcançadas
publicados no jornal o dominical, no estado do Piauí, entre as
décadas de 1940 e 1970
Francisca Márcia Costa de Souza24
Essa investigação de natureza histórica e antropológica analisa os
anúncios de graças alcançadas publicados no Jornal O Dominical,
no Estado do Piauí, entre as décadas de 1940 e 1970. Os anúncios
de graças são entendidos como ex-votos, que, por sua vez, são
pistas para compreensão da forma de viver e experienciar a
religiosidade, ao tempo em que descortinamos os medos, as
esperanças, as angústias do dia a dia e as “visões de mundo” de
homens e mulheres de fé. Esses pedidos revelaram práticas
religiosas íntimas e cotidianas que marcaram a relação entre os
devotos piauienses e os santos.
***
Equipe missionária do nordeste: entre Trento e o Vaticano II,
(tradicionalismo, religiosidade popular e teologia da libertação ou
uma religiosidade híbrida)
Aerton Alexander de Carvalho Silva25
O Concílio Vaticano II propõe uma nova práxis eclesiológica
encarnada no hoje da história. Entretanto, forças hierárquicas
Mestrado em História do Brasil, Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail:
marciaxcostax@gmail.com. Técnica em Educação – Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia – IFPI. Membro do grupo de pesquisa
CNPq/UFPI “Memória, Ensino e Patrimônio Cultural”. Este trabalho faz parte da
pesquisa
(concluída)
de
pós-graduação,
financiada
com
recursos
CAPES/MinC/PROJETO PRÓ-CULTURA, sob a orientação da Professora Dra.
Áurea da Paz Pinheiro, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
“Artes, Patrimônio e Museologia” – Universidade Federal do Piauí- UFPI.
25
Doutorando em Ciências da Religião, Universidade Católica de Pernambuco e
professor de Introdução à Filosofia e Introdução à Teologia na Faculdade Damas.
Integrante do grupo de pesquisaSincretismo religioso brasileiro: entre o
tradicional e o pós-moderno (UNICAP). E-mail: aertonalexander@hotmail.com
24
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católicas tencionam entre o “retorno à grande disciplina” e a
concretização das inspirações conciliares. No nordeste brasileiro,
enquanto o quadro se repete, iniciativas como a “Equipe Missionária
do Nordeste”, propõe uma prática missionária a partir do respeito à
cultura, da religiosidade popular, da opção preferencial pelos
pobres e da vivência comunitária da fé. Este trabalho Busca
compreender como se dá o “encontro” entre as missões católicas
tradicionais com missões populares, desde suas raízes, seus
representantes, suas estruturas, seus desenvolvimentos, suas
finalidades e suas consequências.
***
Jesus Cristo, eu estou aqui: Religiosidade e devoção na obra
musical de Roberto Carlos
Patricia Maria Cabral de Araújo Silva26
O objetivo do trabalho é abordar a religiosidade e a devoção
presentes na obra musical do cantor Roberto Carlos, mediante a
escolha de canções consagradas pelo grande público que fazem
parte do seu repertório de mais de 50 anos de carreira. Cantor
renomado, nacional e internacionalmente, Roberto Carlos já
alcançou o patamar de milhões de cópias vendidas de seus LPs e
CDs, tendo suas canções de temática religiosa apreciadas por
católicos, protestantes, espíritas e pessoas sem religião declarada.
Acompanhando a trajetória do artista e sua relação com o sagrado,
constatamos que suas músicas contribuíram como canal de
divulgação da fé cristã em nosso país.
***

Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com
especialização em Direito Civil e mestrado em Gestão Pública pela Universidade
Federal de Pernambuco. Atua como Assistente Administrativa da Universidade
Federal de Pernambuco. E-mail: patricia_cabralaraujo@yahoo.com.br.
26
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GT3 –

Devoções religiosas e
culturas brasileiras-Sessão 2
Coordenação

Roberta Bivar Carneiro Campos
Doutora em Antropologia pela University of St.
Andrews, professora associada da UFPE. Sócia da
ABHR.

Comentários
Joaquim Izidro do Nascimento
Doutorando PPGA-UFPE;
Eduardo Henrique Gusmão
Professor doutor na Universidade Federal de Campina Grande.
Resumo
O intuito dessa segunda sessão do GT Devoções religiosas e
culturas brasileiras, igualmente, édiscutir devoções religiosas e
suas multiplicidades culturais, amalgamadas durante os processos
de construções das religiões e religiosidades nacionais, desde a
colonização até a atualidade. Para tanto, se aglutina reflexões
teóricas/conceituais interdisciplinares e estudos de caso simples e
múltiplos; estes advindos das inúmeras materializações do sagrado,
sejam estas realizadas em espaços públicos ou privados,
institucionalizadas ou não e que ocorrem, principalm
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analisada enquanto
representação social, por conseguinte aglutinadora das várias
esferas expressas nas dimensões humanas em suas relações com a
natureza.
Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Mons. Alfredo Dâmso: o
“bispo dos índios” e a
sua opção pelos pobres

Diversidade
Cultural/Religiosa no
Brasil

Gilvan Gomes das Neves
UNICAP

Roberto Belo
UFPE

Fotografia e
religiosidade: a
identidade religiosa e
cultural memorizada nos
Templos no município de
Ji-Paraná/RO
Mônica do Carmo
Apolinário de Oliveira
UNIR

Itinerários da devoção à
santa rita de cássia em
santa cruz (RN)
Cícero Williams da Silva
UNICAP

O catolicismo
tradicional e o
pratrimônio sacro
Ana Paula Barradas
Maranhão
UFPE
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Exs Votos
Pernambucanos:
Devoção, Santuários e
Expressões Culturais
Priscila Siqueira Alcón
UFPE

Festa de Frei Damião de
Bozzano: Uma Influência
na Dinâmica Urbana no
Bairro do Pina –
Recife/PE
Maria Vanessa Nunes do
Carmo
UNICAP

Formas de crer e de
vestir
Thayane Lúcia
Fernandes da Silva
UFPE

Na Festa da Rainha do
Mar: o devoto e as
práticas corporais
Tatiana Maria
Damasceno
UFRJ/UNIRIO
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A doutrina do Santo
Daime em Pernambuco
Ana Luísa Benas Jófili
UFPE

A construção simbólica
do Marco Colinal
português mais antigo
do Brasil: Marco de
Touros
José Williams Simplicio
da Silva
UNIR

Festa da padroeira:
espaço de
manifestações religiosas
e culturais
Ana Cristina de Lima
Moreira
UNICAP/UNEAL

Mestiçagem e
Sincretismo: Uma
reflexão sobre a obra Os
Pastores da Noite, de
Jorge Amado
Flávia Yoanara Vieira da
Silva
UFRN

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Mons. Alfredo Dâmaso: o “bispo dos índios” e sua opção pelos
pobres.
Gilvan Gomes das Neves27
Este trabalho é parte de uma pesquisa, ainda em andamento, que
analisa a trajetória de vida – pensamento e ação – de um membro do
clero alagoano: o Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso. Nascido no
Engenho Quadrado (hoje município de São Miguel dos Campos – AL) aos
Mestre em Ciências da Religião, pela Universidade Católica de Pernambuco
(UNICAP). E-mail: gilvan.neves@uol.com.br
27
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25 de janeiro de 1881, foi ordenado sacerdote no dia 19 de novembro de
1905. Trabalhou em algumas paróquias da então Diocese de Maceió e
foi, depois, transferido para Bom Conselho – PE. Sua atividade
sacerdotal naquelas regiões foi marcada pelo zelo pastoral e pelo
cuidado para com os pobres, dentre os quais, e notadamente, os índios
Fulni-ôs, de Águas Belas, em Pernambuco, e os Xucuru-Kariris, de
Alagoas. A finalidade do artigo é evidenciar o quanto ele antecipou, em
algumas décadas, a “opção preferencial pelos pobres” assumida pelo
episcopado latino-americano na Conferência do CELAM realizada em
Puebla (México), em 1979.

***
Itinerários da devoção a Santa Rita de Cássia em Santa Cruz (RN)
Cícero Williams da Silva28
A pesquisa objetivou, principalmente, analisar a história e os
percursos da devoção a Santa Rita de Cássia, na forma em que ela é
praticada na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, a partir
da sua existência anterior – primórdios da localidade – e das
modificações introduzidas depois que, em junho de 2010, foi
inaugurado Santuário a ela dedicado. Foram examinadas as
perspectivas dos idealizadores, as estratégias efetuadas para o
aproveitamento de terreno localizado em uma colina às margens da
BR 226, o projeto de financiamento junto ao Ministério do Turismo e
ao Governo do Estado (RN), bem como suas repercussões para a
cidade de Santa Cruz e para a experiência dos devotos peregrinos
daquele movimento que, sendo notadamente sociorreligioso, é
também econômico e político, e se realiza em ciclos de romarias
anuais e práticas devocionais mensais.
***

Estudante do Curso de Licenciatura em História, da Universidade Católica de
Pernambuco; Bolsista PIBIC CNPq. E-mail: cicerowilliams.brasil@gmail.com
28
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O catolicismo tradicional e o patrimônio sacro
Ana Paula Barradas Maranhão29

A comunicação privilegia um enfoque antropológico acerca de um
diagnóstico das igrejas tombadas, em esferas federais, na região
político administrativa 1 da Cidade do Recife, de 2004 a 2014. O foco
é a tríade Devoção, Turismo e Patrimônio. A metodologia utilizada foi
à pesquisa de campo e bibliográfica, através de entrevistas não
estruturadas com transeuntes e alguns membros responsáveis pelas
igrejas. Como resultado foi observado um grande descaso em
relação aos bens patrimoniais sacros inventariados, falta de
segurança, igrejas fechadas e, naturalmente, ausência de fiéis e
devotos. É possível afirmar que o fechamento e/ou não
funcionamento regular dos monumentos analisados cria tensões
cotidianas para a materialização do sagrado, contribuindo
grandemente para o decréscimo do catolicismo tradicional.
***
A doutrina do Santo Daime em Pernambuco
Ana Luísa Benas Jófili30
Minha proposta de trabalho para o GT 4 é baseada numa pesquisa
de campo realizada durante um ritual do movimento religioso do
Santo Daime na igreja Céu de São Lourenço da Mata, localizada em
Paudalho - Pernambuco, Brasil, onde pude realizar uma observação
participante no trabalho de concentração no dia 15 de julho de 2015.
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Antropologia pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Mestra em Gestão Pública pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Pesquisadora do Laboratório de Estudos
Avançados
de
Cultura
Contemporânea
UFPE.
E-mail:
anapaula_barradas@yahoo.com.br
30
Graduanda em Ciências Sociais (Licenciatura) pela Universidade Federal de
Pernambuco e mediadora cultural no Memorial Chico Science. E-mail:
analuisajofili@gmail.com
29
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Discorro sobre a origem deste movimento religioso, seus
fundadores, sua cosmogonia que entrelaça a bebida no dia 15 de
julho de 2015. Discorro sobre a origem deste movimento religioso
genuinamente brasileiro, seus fundadores, sua cosmogonia que
entrelaça à bebida indígena ayahuasca elementos da religiosidade
cristã, espírita e afro-brasileira.
***
Mestiçagem e sincretismo: uma reflexão sobre a obra os pastores da
noite, de Jorge Amado
Flávia Yonara Vieira da Silva31
Partindo da compreensão da concepção do escritor baiano Jorge
Amado ao tema do sincretismo religioso e da cultura popular,
tomaremos como foco de analise sócio-histórica sua obra literária „‟
Os Pastores da Noite‟‟, em especial sua segunda parte intitulada de
„‟O Compadre de Ogum‟‟. No romance de Jorge Amado, poderemos
observar a descrição de um batizado cristão que em determinado
momento é transformado em um rito sincrético onde o pai da criança
a ser batizada, convida um orixá para ser padrinho do seu filho. Para
uma leitura analítica da obra de Amado utilizaremos os seguintes
teóricos: Peter Burke, Nina Rodrigues, Gilberto Freyre, Victor
Turner e Sérgio Figueiredo Ferretti. O valor da obra de Amado é
visível na vida literária brasileira até hoje, assim como em outros
países de modo atemporal.

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Atualmente, licencianda do curso na mesma instituição. Pesquisa
de graduação „‟Mestiçagem e Sincretismo: Uma reflexão sobre a obra Os
Pastores da Noite, de Jorge Amado.‟‟, orientada pelo professor doutor Luiz
Assunção, UFRN. Base de pesquisa Culturas Populares UFRN. Email:
flaviapple@hotmail.com
31
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16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Diversidade cultural/religiosa no Brasil
Roberto Belo32
Este trabalho visa a discutir epistemologicamente algumas das
principais concepções que giram em torno da diversidade
cultural/religiosa no Brasil. Não se pode falar de uma cultural
brasileira como se houvesse uma unicidade que corporificasse
todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro.
Toda uma diversidade de povos e etnias contribuiu para a formação
e constituição da nossa identidade nacional. A religião é um
elemento muito presente na vida do povo brasileiro e isso se reflete
em sua vida diária de tal modo que se constitui parte fundamental do
ethos da cultura brasileira. Hoje há pluralidade de opções religiosas
que têm legitimado as pessoas a se firmarem enquanto sujeito.
Agora, é interessante apontar que o reconhecimento desse
pluralismo cultural/religioso no país se deu ao longo do tempo, e,
após muitas guerras.
***
Ex votos pernambucanos:
devoção, santuários e expressões culturais

Graduado em Letras pela UFPE. Formado em Administração pela UFRPE.
Desenvolve a pesquisa Literatura, Identidades e Diferenças Religiosas no Ensino
Médio (CNPq/UFPE), sob orientação do Prof. Dr. Gustavo Gilson Oliveira. É
membro do Núcleo de Estudos Oitocentista (UFPE/CNPq) e do grupo de estudo
Teoria do Discurso e Educação (CNPq/UFPE), que está associado a Rede
LatinoAmericana de Teoria do Discurso e a Associação Brasileira de Currículo,
em parceria com a FUNDAJ, FACEPE e CNPq. Tem projetos apresentados e
publicados em revistas e em congressos nacionais na área de Livro, Leitura e
Literatura. E-mail: roberto.belo@ufpe.br | poetarobertobelo@globomail.com
32
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Priscila Siqueira Alcón33
Esta comunicação tem como objetivo precípuo analisar, sob o
prisma da cultura, patrimônio e devoção, os ex votos pertencentes a
três diferentes santuários. Localizados na Igreja de Nossa Senhora
da Luz, no Município de Paudalho, no cemitério de Santo Amaro, em
Recife e ainda no Museu do Estado de Pernambuco – MEPE –. Tratase da devoção à São Severino do Ramos e à Menina-sem-nome
respectivamente. Ambos territórios de contexto religioso em
contraste com o MEPE, instituição museológica que apresenta um
discurso a respeito de práticas votivas de maneira sincrética,
expondo objetos utilizados em rituais de candomblé junto aos ex
votos católicos. No estudo das práticas votivas no campo do
sagrado dialoga-se com Steil, Brandão e Marinho. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, bibliográfica, de campo. Possui natureza
qualitativa, respaldada em análises quantitativas, tendo como
suporte iconografias além de entrevistas semiestruturadas.
***
Festa de Frei Damião de Bozzano:
Uma influência na dinâmica urbana no bairro do Pina – Recife/PE
Maria Vanessa Nunes do Carmo34
O presente trabalho aborda as romarias realizadas na festa de Frei
Damião de Bozzano, tendo em vista a representatividade do
acontecer festivo para o bairro do Pina – Recife/PE, a partir das
práticas territoriais referentes a essas romarias, contribuindo para a
(re)organização do espaço e modificação da mesma. Para essa
discussão elegem-se como referências principais, os estudos de
Graduanda em Museologia pela UFPE; membro dos Grupos de Pesquisa NERP
e História da Religião, Ex bolsista de PIBIC no Projeto Ex-votos e Patrimônio do
Departamento de Antropologia e Museologia, sob a orientação da Professora
Doutora Sylvana Brandão. E-mail: priscila.alcon@yahoo.com.br
34
Mestranda em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco
- UNICAP e Bolsista CAPES. E-mail: nunes.mariavanessa2@gmail.com.
33
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Azzi (1977); Brandão (2014); Rosendahl e entre outros. Nesta
direção, lança-se mão não só de levantamento bibliográfico e
documental, como a utilização de Geoprocessamento e entrevista
semiestruturada com o líder religioso. A festa citada promove uma
dinâmica única no lugar, e o reflexo do acontecer festivo provoca a
construção no espaço e tempo de territorialidades típicas desse
período. A realização das romarias propicia ao lugar o surgimento
de arranjos que não expressam somente os aspectos de sacralidade
mais também a construção de uma nova dinâmica urbana no bairro.
***
A construção simbólica do marco colonial português mais antigo do
Brasil: Marco de Touros
José Willians Simplicio da Silva35
O presente trabalho insere-se na discussão sobre como o padrão de
posse política portuguesa conhecido na história do Brasil como o
“Marco de Touros”, chantado no litoral de Touros/RN, no ano de
1501, em decorrência da cerimônia de posse dos lusitanos nas
terras “recém-descobertas”, configurou-se para as pessoas da praia
dos Marcos em um símbolo sagrado de devoção popular, capaz de
curar as doenças do corpo das pessoas que o cultuava com o nome
de “Santo Cruzeiro dos Marcos”. Enfatiza ainda, como o IPHAN-RN,
através de suas políticas se apoderou desses cultos religiosos
exteriorizados ao marco colonial português mais antigo do Brasil,
para sob suas óticas escreverem uma única “verdade” e retirá-lo de
seus devotos, dando ao Marco apenas status de patrimônio
histórico, marginalizando o legado cultural religioso que o mesmo
representava para as pessoas devotas ao longo dos tempos.

Mestrando do Curso de Pós-graduação Mestrado em História e Estudos
Culturais da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista da CAPES. E-mail:
williansconselho@yahoo.com.br
35
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17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Fotografia e religiosidade: a identidade religiosa e cultural
memorizada nos templos no município de Ji-Paraná/RO.
Mônica do Carmo Apolinário de Oliveira36
Fazendo uso de análise semiótica, analisamos as representações
fotográficas dos Templos que compõem a memória do município de
Ji-Paraná/RO. Objetivando compreender a relação do homem com o
divino, assinalamos os discursos religiosos, evidenciamos os
contextos históricos, as relações sociais, culturais e identitárias. O
método empregado foi de natureza qualitativa, fundamentado na
análise de conteúdo das imagens. Como representações do real, as
fotografias constroem hierarquias, visões de mundo, crenças e
utopias, sendo fonte para a compreensão do passado. A relevância
deste estudo atua na preservação da memória religiosa e interroga o
presente no esforço de nutrir o respeito e a tolerância religiosa.
***
Formas de crer e de vestir
Thayane Lúcia Fernandes da Silva37
Esta comunicação é um ensaio etnográfico realizado a partir de
dados coletados entre os anos de 2014 e 2015 no Santuário de São
Felix da Cantalice, localizado no bairro do Pina, Recife, onde se
Professora do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de
Rondônia - IFRO, Mestranda em História e Estudos Culturais pela Universidade
Federal de Rondônia - UNIR. Email: monica.oliveira@ifro.edu.br , orientada por:
Dr. José Lucas Pedreira Bueno, Professor-pesquisador da Universidade Federal
de Rondônia - UNIR, Email: lucas@unir.br.
37
Graduanda
em
Ciências
Sociais
pela
UFPE.
E-mail:
thayanne.fernandes@outlook.com
36
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encontra enterrado o corpo de Frei Damião e que recebe milhares
de fiéis, romeiros, turistas e curiosos durante as celebrações do
Domingo de Ramos. A premissa é de que existem maneiras
específicas de se vestir durante os rituais devocionais, e esta
pesquisa procurou sistematizar exemplos diversos na tentativa de se
encontrar simetrias. Foram realizadas pesquisas de campo,
entrevistas e fotografias. Do ponto de vista teórico foram
consideradas as reflexões de Correia, Brandão, Feital e Spers.
Como resultados, é possível afirmar que existem padronizações nas
formas de vestir por parte dos romeiros e dos devotos locais, que
são influenciados tanto por seus conceitos de espiritualidade,
quanto pela indústria da moda.
***
Na festa da Rainha do Mar: o devoto e as práticas corporais
Tatiana Maria Damasceno38
Na cultura brasileira, Iemanjá, para além dos muros do terreiro,
transbordou em direção ao mar. Local em que ela é também
intensamente reverenciada por meio de festas. Os fiéis acreditam-se
próximos de Iemanjá ao entrar em contato com o local da natureza
que ela habita, seja perdendo o olhar e o pensamento na amplidão
do mar ou sentindo-o na pele do corpo. Para o devoto o mar é um
lugar sagrado que é capaz de proporcionar outra realidade. Em
contato com as águas de Iemanjá os fiéis agradecem, fazem
pedidos, “abandonam no mar” os seus sofrimentos, conversam com
a deusa e obtêm respostas para os seus conflitos cotidianos.
***
Festa da Padroeira: espaço de manifestações religiosas e culturais
Professora do Departamento de Arte Corporal da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Vinculada ao Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias
/ UNIRIO, coordenado pelo Prof. Zeca Ligiéro, Ph.D. (UNIRIO). E-mail:
tatianadamasceno@globo.com
38
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Ana Cristina de Lima Moreira

39

O objetivo desse trabalho é apresentar algumas manifestações
culturais que acontecem na festa de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, padroeira da serra da Mandioca em Palmeira dos Índios –
AL. No estudo em pauta a religiosidade popular é uma das
referências do Catolicismo, através das festas da santa padroeira,
das promessas, procissões, bem como um espaço para as
representações culturais como a banda de pífano, a cavalhadae
coroação da rainha. Para o alcance dos objetivos se faz necessário
utilizar-se da História Oral através de entrevistas com moradores e
pessoas que possam contribuir, do acervo iconográfico, bem como
das referências bibliográficas que abordem a temática.
***

Doutoranda em Ciências da Religião-UNICAP, Mestre em Ciências da ReligiãoUNICAP, Professora da Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL. E-mail:
acmmoreira@hotmail.com
39

148

Grupo de Trabalho 4

GT

4 – Ética das religiões, direitos
humanos e gênero
Coordenação

Evanilson Alves de Sá
Mestre em Educação pela
UFPE. Professor da AESET Autarquia Educacional de
Serra Talhada. Sócio da
ABHR.

Wellcherline Miranda Lima
Mestre em Ciências da Religião.
Chefe
da
Unidade
da
Superintendência de Politica
Educacional
Indígena,
da
Secretaria de Educação de
Pernambuco. Sócia da ABHR.

Resumo
Ao lançar as nossas lentes para a sociedade, em especial nas
relações de gênero, nota-se que passou por transformações
conjunturais e estruturais que desencadearam mudanças nas
distintas dimensões humanas. Destacamos a emergência do sujeito
de direito com possibilidades de criar espaços de autonomia política,
gênero, cultural-religiosa, e princípios éticos que passam, também,
pela ética das religiões. Particularmente no Brasil, verificam-se o
dinamismo das religiões e seus valores, condensados no mosaico de
religiões de diversas matizes, que encontram no ethos as
possibilidades do diálogo inter-religioso e na sua transversalidade
nas questões de gênero. Os direitos humanos assume como
paradigma a inclusão incondicional do outro, com base no respeito
às diferenças e diversidades. O presente GT tem por objetivo
149
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promover reflexões e socialização de experiências a acerca dos
direitos humanos no contexto da ética das religiões e das relações de
gênero.
Programação

Dia
Comunic.

15/09 (3ª feira)

A espiritualidade
A representatividade
feminina dos
dos valores religiosos
Séculos XII, XIII e XIV na vida de adolescentes
– As Beguinas:
e jovens dos Centros de
Expressões da
Atendimento
Liberdade de
Socioeducativo – CASEs
Gênero e Crença
do Estado de
Pernambuco
Amanda Oliveira da
Silva Pontes
Maria Lucia Cavalcante
UFPB
UFPE
e Vera Lúcia Braga de
Moura
UFPE
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
UERN
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16/09 (4ª feira)

Rezadeiras e
Curandeiras: no diálogo
(ético)inter-religioso nas
tradições do povo
indígena Pankaiwka
Wellcherline Miranda
Lima
SEP

Educação em
Direitos Humanos,
diálogo interreligioso na
perspectiva de
Gênero

Mulheres que do pó
constroem a esperança:
o artifício da
religiosidade na
promoção aos direitos
humanos

Evanilson Alves de
Sá
AESET

Wellenitha Lins de
Miranda

UVA

17/09 (5ª feira)
Sem Atividades

Grupo de Trabalho 4

A vocação do
Estado Laico e lugar
das diversidades
Maria da Conceição
Barros Costa Lima
UNICAP
Pôster
Os direitos reprodutivos
e o direito à vida: um
debate acerca do aborto
voluntário e suas
(des)proporcionalidades
Josenilda Maria da Silva
Chapoval
UFPE
e Rayssa Laênny Silva
Chapoval
ASCES

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
A espiritualidade feminina dos Séculos XII, XIII e XIV – As Beguinas:
Expressões da Liberdade de Gênero e Crença
Amanda Oliveira da Silva Pontes40
Esse trabalho tem por objeto um movimento religioso peculiar
composto por mulheres leigas entre os séculos XII e XIV, e que
recebeu o nome de “movimento Beguinal”. As beguinas eram
40 Mestranda

no Programa de Pós Graduação em Ciências das Religiões da
Universidade Federal da Paraíba – PPCGR/UFPB. É Membro do Núcleo de Estudo
e Pesquisa em Filosofia Medieval (UEPB/Principium/CNPq) e do Grupo de
Pesquisa Filosofia Patrística e Medieval da Universidade Federal da Paraíba UFPB. E-mail: amanda-philos@hotmail.com.
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mulheres que, entre outras coisas, não optaram pela vida religiosa
regular ou o matrimônio, se organizaram em comunidades para viver
em comunhão entre si e para buscar o Sagrado. De aspecto
profundamente emancipatório, elas defendiam fortemente a
liberdade de estar no mundo e de se reconhecer livres das “coisas
do mundo”. Em meados dos anos 1300, muitas beguinas foram
condenadas por cometerem crimes de heresia e por não
obedecerem à ordem institucional da Igreja Medieval.
***
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 Cunha41
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 médium 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.
***
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. E-mail: andrevseal@yahoo.com.br
41
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Educação em Direitos Humanos, diálogo inter-religioso na
perspectiva de Gênero
Evanilson Alves de Sá42
A emergência das diversidades e das diferenças como direito
humano possibilita a criação de espaços religiosos com substrato
ético que considera a sexualidade humana nas diversas dimensões,
inclusive, na de gênero. Particularmente no Brasil, verifica-se o
dinamismo das religiões com seus valores, condensados no mosaico
de religiões de diversas matizes, que encontram no ethos as
possibilidades do diálogo inter-religioso. A Educação em Direitos
Humanos – EDH assume como paradigma a inclusão incondicional
do outro, com base no respeito às diferenças e diversidades. O
artigo tem por objetivo promover reflexões acerca da EDH,
entendida como o conjunto de práticas educativas ancorado nos
direitos humanos, na perspectiva de gênero.
***
A vocação do Estado Laico e lugar das diversidades
Maria da Conceição Barros Costa Lima 43
As práticas religiosas se incorporam ao cotidiano das pessoas
fundamentadas em preceitos morais e éticos. A ausência do
preceito ético nas referidas práticas possibilita a insurgência da
intolerância religiosa, que repercute em diversos campos da
convivência humana, com forte repercussão no campo social. O
Estado Brasileiro, de vocação pluriétnica, reconhece a diversidade
religiosa no contexto dos Direitos Fundamentais, preconizando a
inviolabilidade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos, a proteção aos locais de culto e a
42 Advogado,

Pedagogo e Mestre em Educação pela Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE. Professor da AESET - Autarquia Educacional de Serra
Talhada. E-mail: evanilson_sa@hotmail.com
43 Advogada, Licenciatura em Ciências Biológicas, especialista em Metodologia
do ensino Superior – UNICAP. E-mail: poderdemaria@hotmail.com
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suas liturgias. O artigo tem como objetivo refletir sobre o espaço das
diversidades e das diferenças no contexto do Estado Brasileiro que
se auto afirma como laico, com especial atenção para sexualidade
humana com ênfase na perspectiva de gênero.
***

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
A representatividade dos valores religiosos na vida de adolescentes
e jovens dos Centros de Atendimento Socioeducativo – CASEs do
Estado de Pernambuco
Maria Lucia Cavalcante44 e Vera Lúcia Braga de Moura45
A cultura religiosa pode ser compreendida através da religião
instituída ou de uma concepção de crença pessoal, fundamentada
no sincretismo das multiplicidades das religiões que integram o
panteão da fé brasileira. A Constituição Federal de 1988 “torna
inviolável a liberdade de consciência e de crença” e também
“assegura, nos termos da lei, a assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva”. Com fundamento no direito
humano à liberdade de crença e no e no mecanismo da assistência
religiosa, imprescindível no reconhecimento da pessoa humana
como ser de transcendência, este artigo tem por foco a busca da
percepção desse universo de valores religiosos que se faz presente
de forma direta e/ou indireta na vida de adolescentes e jovens que
Licenciada em Historia e Mestra em Economia – UFPE. E-mail:
m.luciacavalcante@gmail.com
45 Doutora e Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco.
Especialista em História de Pernambuco pelo Departamento de História da
Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Capacitação Pedagógica
pelo setor de Pós-Graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Licenciatura em História pela Universidade Católica de Pernambuco. E-mail:
verabragam@yahoo.com.br
44
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cumprem medidas socioeducativa em regime de privação
liberdade nos Centros de Atendimento Socioeducativos - CASEs
Estado de Pernambuco, bem como esses valores influenciam
atitudes desses adolescentes e jovens inseridos em processos
ressocialização.

de
do
as
de

***
Rezadeiras e Curandeiras: no diálogo (ético)inter-religioso nas
tradições do povo indígena Pankaiwka
Wellcherline Miranda Lima46
O povo indígena Pankaiwka, localizado no município de Jatobá (PE),
contém na sua tradição elementos religiosos, tais como os Praiás, a
maraca, o toante a fim de promover o sagrado. Entretanto no seu
cotidiano daquele povo há sujeitos (mulheres) que promovem o bemestar do outro através da crença/fé as rezadeiras e curandeiras que
interagem como os elementos do sagrado e da mãe-natureza. O
artigo vem divulgar a interação ética e inter-religioso das mulheres
indígenas em Pankaiwka, no âmbito religioso, com as tradições
presentes na sua comunidade. A presente descrição será como o
meio de divulgação da religiosidade dos indígenas do Nordeste.
***
Mulheres que do pó constroem a esperança:
o artifício da religiosidade na promoção aos direitos humanos
Wellenitha Lins de Miranda 47
Sabemos que cada expressão religiosa há o principio da ética no
qual interfere na esfera social com profundidade e muito diversa. A
Historiadora, Bióloga e Mestre em Ciências da Religião. E-mail:
wellcherline@yahoo.com.br
47 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú –
UVA. Email: wellenitha@gmail.com
46

155

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

relação familiar e societária ao lado da veracidade e da
confiabilidade no qual através do artificio da religiosidade vem
adjacente o respeito pela vida garantindo a preservação do bem
comum – a dignidade – sendo o eixo central dos direitos humanos.
Nos atos de elaboração da fraternidade religiosos exibidos
principalmente por mulheres, entretanto, ainda há barreiras das
tensões sobre gênero que inviabilizam a prática e o diálogo interreligioso. Neste artigo discutiremos na perspectiva dos autores
Bourdieu, Weber e Benevides.
***

Pôster
Os direitos reprodutivos e o direito à vida: um debate acerca do
aborto voluntário e suas (des)proporcionalidades
Josenilda Maria da Silva Chapoval48 e Rayssa Laênny Silva
Chapoval49
O presente trabalho vislumbra que os organismos internacionais de
Proteção aos Direitos Humanos das mulheres defendem a tese, de
que, para uma igualdade de fato entre homens e mulheres, deve-se
existir normativos que proporcionem à mulher total possibilidade de
escolha acerca da reprodução, desta forma, a prática abortiva seria
um instrumento de escolha e empoderamento feminino, entretanto,
para a ética cristã o ato do aborto voluntário é uma afronta à vida
que se inicia desde a concepção. Desta forma, o estudo em questão
busca analisar a (des)proporcionalidade entre os direitos
reprodutivos da mulher e o direito à vida do feto diante do contexto
ocidental contemporâneo.
***
Graduanda do curso Letras Espanhol pela Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE. E-mail: josenilda.chapoval@gmail.com.
49 Graduanda do curso de Direito pela Associação Caruaruense de Ensino
Superior – ASCES, pesquisadora no Núcleo de estudo de Gênero – NUGEN,
coordenadora da casa das juventudes Quipapá, presidente do conselho da
juventude em Quipapá. E-mail: rayssachapoval@hotmail.com.
48
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GT 5 – Gênero, mídia e religião
Coordenação

Ana Maria Veloso
Doutora
em
Comunicação,
Professora
Adjunta
na
Universidade
Federal
de
Pernambuco (UFPE). Sócia da
ABHR.

Soraya Barreto
Doutora
em
Comunicação,
Professora
Adjunta
na
Universidade
Federal
de
Pernambuco (UFPE). Sócia da
ABHR.

Resumo
O GT Gênero, Mídia e Religião objetiva promover o debate em torno
da relação entre Gênero e Religião enquanto pedagogia cultural
(Louro, 2004) e suas representações e apropriações midiáticas a
partir de diferentes áreas de conhecimento, tais como: História,
Sociologia, Antropologia e Teologia, no que se refere à diversidade
religiosa brasileira. A nossa proposta é a análise da representação
religiosa e das relações de gênero na mídia com o intuito de
compreender a força da construção do imaginário judaico-cristão na
manutenção da desigualdade entre os gêneros. Desde o triunfo do
cristianismo na antiga Roma à cultura patriarcal judaico-cristã que
disciplinou (Foucault, 1979) e modelou os "ditos" papéis sociais em
modelos hegemônicos para homens e mulheres, exaltando o
androcentrismo e a superioridade masculina e reforçando a
opressão e a submissão feminina. As Ciências Sociais e Humanas
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têm sido um terreno amplo para explorar questões sobre a
“identidade”, conceito questionado e revisitado sob vários domínios
de estudo como a Sociologia, Psicologia, Antropologia e também as
Ciências da Religião.
Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Sem atividades

Sem atividades

Gênero, Mídia e Religião:
Quando o proselitismo
eletrônico ameaçaos
direitos humanos no
Brasil
Ana Maria da Conceição
Veloso
UFPE
e Laís Cristine Ferreira
Cardoso
UFPE
Gênero e Catolicidade
na Imprensa Feminina: a
questão da
contracepção nas
revistas Claudia e
Querida
Anna Marina Barbará
Pinheiro
UFRJ
Masculinidades e modos
de ser homem na
Universal do Reino de
Deus: um caso midiático
Soraya Barreto Januário
UFPE
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A influência religiosa e a
construção do
pensamento social sobre
questões de gênero no
Plano Nacional de
Educação
Lais Milla Capistrano dos
Santos
UNICAP

Orixás como
representação da força
feminina em solo
brasileiro: um estudo de
identidade e gênero
Victor Ricardo Bispo dos
Santos
UPE
Pôster
O Teste de Bechdel e a
Representação da
Mulher no Cinema na
Contemporaneidade
Maria Luiza Silva do
Espirito Santo
UPE

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Gênero, Mídia e Religião: Quando o proselitismo eletrônico
ameaçaos direitos humanos no Brasil
Ana Maria da Conceição Veloso

50

e Laís Cristine Ferreira Cardoso

51

Doutora em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação
(PPGCOM) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professora do
50
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Este artigo discorre sobre as relações entre os campos da política,
da comunicação e da religião no Brasil, levando em consideração
que o país é constitucionalmente laico e, em tese, o Estado deveria
garantir a separação entre os dois primeiros setores do terceiro. O
trabalho, por meio da revisão de literatura e análise documental,
aponta observações preliminares acerca da política de
comunicação e a atuação do governo brasileiro em relação às
concessões públicas de radiodifusão outorgadas para entidades
religiosas e como essas ações impactam na defesa dos direitos
humanos. Para tanto, buscou referencias teóricos da Economia
Política da Comunicação e Indústrias Culturais, sob a ótica de
autores como Mosco (2010), Miège (2000), Wasco (2006) e Rebouças
(2005), também recorrendo a produções dos campos da sociologia e
da História.
***
Gênero e Catolicidade na Imprensa Feminina: a questão da
contracepção nas revistas Claudia e Querida
Anna Marina Barbará Pinheiro52
Temos como objetivo, no presente trabalho, estabelecer as
possíveis comparações entre os projetos político-editoriais das
revistas “Claudia” e “Querida” no que diz respeito à gênero e
sexualidade; situando, nesta análise, o debate acerca da
contracepção em curso nos anos de 1970, no Brasil, e, localizando,
neste debate, a reverberação das posições defendidas pela Igreja
Católica Romana sobre o assunto.

Departamento de Comunicação da UFPE e integrante do Observatório de
Mídia/UFPE:
Gênero,
Democracia
e
Direitos
Humanos.
E-mail:
anavelosoufpe@gmail.com
51
Mestranda em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em
Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Email: lais.ferreiraa@gmail.com
52
Doutora em História Social pela UFF, Professora Adjunta do Departamento de
Ciência Política do IFCS/UFRJ, Coordenadora do LEG/Laboratório de Estudos de
Gênero da UFRJ. E-mail: annapin09@gmail.com
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***
Masculinidades e modos de ser homem na Universal do Reino de
Deus:um caso midiático
SorayaBarreto Januário

53

O artigo propõe a análise sobre a emergência de um ethos que se
mostra como o alicerce do ideal de Masculinidade na Igreja
Universal do Reino de Deus - IURD. Como objeto de análise,
selecionamos um programa televisivo (The Love School), apresenta
por Renato Cardoso que corporifica em seus discursos a identidade
de um homem ideal - por ele chamado Intellimen – que está
relacionado ao consumo simbólico de produtos ligados à Igreja
Universal. A proposta da pesquisa é identificar o ethos que
compõem o arquétipo desse “intellimen”. A abordagem
metodológica de investigação será a análise do discurso de linha
francesa pautada no aporte teórico de Maingueneau. Nos estudos de
Gênero e em seu caráter relacional propostos por Joan Scott. E à luz
dos Estudos das Masculinidades, recorremos as teorizações de
Raewyn Connel, Miguel Vale de Almeida e Sean Nixon.
***
A influência religiosa e a construção do pensamento social sobre
questões de gênero no Plano Nacional de Educação
Lais Milla Capistrano dos Santos54
Este artigo propõe-se a analisar como a mídia brasileira foi utilizada
por grupos religiosos, para vetarem as referências à ideologia de
gênero do Plano Nacional de Educação 2015, em oito estados e no
Doutora em comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, professora do
Departamento de Comunicação da UFPE e integrante do Observatório de
Mídia/UFPE:
Gênero,
Democracia
e
Direitos
Humanos.
E-mail:
sorayabarretopp@gmail.com
54
Graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. E-mail:
capistrano.lais@gmail.com
53
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Distrito Federal, até a primeira quinzena de julho deste ano. Para
compreender esta relação entre religião e política através da mídia,
o trabalho aborda questões ligadas à construção do pensamento
social, através da Teoria das Representações Sociais, segundo
autores como Moscovici (2010), Jodelet (1989) e Arruda (2002).
Também utiliza conceitos de gênero, laicidade e fanatismo religioso
para analisar qualitativamente e constatar a forte influência
arbitrária destes grupos na formação da identidade nacional, por
meio da educação.
***
Orixás como representação da força feminina em solo brasileiro: um
estudo de identidade e gênero
Victor Ricardo Bispo dos Santos55
A pesquisa propõe uma releitura do sagrado feminino a partir dos
mitos da cosmogênese de matriz africana. Nessa perspectiva,
investigamos os arquétipos femininos das principais divindades afrobrasileiras, fortalecendo, assim, o enfrentamento do preconceito
sob o qual a mulher negra ainda é colocada no quadro social
brasileiro. Para tanto, foram basilares as raízes conceituais de
representação, identidade e gênero legados por Silva (2007),
Woodward (2007), Landes (1967) e Rosado-Nunes (2005). Verger
(2002), Cossard (2011) e Prandi (2000) foram essenciais para o
entendimento mítico da cultura negra desde a diáspora africana até
hoje, vitalizando a mulher na condição de detentora do mistério e de
peça fundamental no legado afro-brasileiro.
***

Pôster

Graduado em Letras Português-Inglês pela Universidade de Pernambuco
(UPE). Professor da rede particular de ensino de Pernambuco. E-mail:
v.bisposantos@gmail.com
55
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O Teste de Bechdel e a Representação da Mulher no Cinema na
Contemporaneidade
Maria Luiza Silva do Espirito Santo56
Este trabalho faz uma análise de como é realizada a representação
da mulher no cinema atualmente, tendo como um de seus objetivos
reconhecer o Teste de Bechdel como um referencial considerável
para a análise de produções cinematográficas, verificando em filmes
recentes a presença de fatores que afirmam ou negam uma visão
irreal da mulher neste meio midiático de produção. Ter o Teste de
Bechdel como um mecanismo válido de pesquisa cinematográfica
também se torna uma contribuição para a identificação de
caracteres opressores nos filmes, podendo assim formular uma
maneira mais crítica de o telespectador olhar para aquilo que é
produzido no cinema.
***

Graduanda em Licenciatura em Ciências Sociais na Universidade de
Pernambuco – UPE. E-mail: marialuiza.loacontato@gmail.com
56
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GT 6 – Hibridismo afro, indígena e
cristão nas manifestações religiosas
Coordenação

Ivan Rêgo Aragão
Mestre em Cultura e Turismo
(UESC- BA). Sócio da ABHR.

Luis Tomas Domingos
Doutor em Antropologia e
Sociologia
da
Política
(Université
de
Paris);
Professor
da
UNILAB-CE.
Sócio
da
ABHR.

Resumo
O entrecruzamento entre religiões de matriz africana, indígena e
cristã tornaram-se populares no Brasil. Por meio das festas,
procissões, lavagens, cultos e devoções privadas/públicas, se
constatam a variedade nas ações em trânsito de religiosidades
híbridas que aqui no país, ganharam conformação divergente dos
seus locais de procedência. Ferretti (2007) menciona que a forma
sincrética de vivenciar o culto religioso corrobora em ser uma forma
de hibridismo cultural. Nesse contexto, se questiona sobre a
existência de religiões ou culturas puras e/ou sincréticas. O
presente GT propõe fomentar a discussão sobre diferenças,
semelhanças e (in) tolerâncias entre as manifestações religiosas
afro-indígena-cristãs brasileiras, tornando-se um espaço para a
exposição de diversos trabalhos em que pese essa temática.
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Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Hibridismo nos Ritos
Religiosos da Umbanda
e do Candomblé na
Cidade de
Parintins/Amazonas

Mudando para Mudar: o
Hibridismo Cultural
Brasilparacristano e
suas Implicações no
Método de Evangelismo
dos Pentecostais nos
anos 50 e 60

Além da Festa: as
Particularidades da
Lavagem do Senhor do
Bonfim

Márcia Gabrielle Ribeiro
Silva
UEA/CESP

Religiosidades de Matriz
Africana Tradição
Bantu: a Composição de
uma Tríade Possível
Guaraci Maximiano Dos
Santos
PUC-Minas

Novos Beatos: Velhas
Paixões – Pe. Sizo de
Santa Teresinha
Jesana Batista Pereira
UFPE UNIT/AL
e Walcler de Lima
Mendes Júnior
UNIT/AL
As Religiosidades nas
Fronteiras da
Intersubjetividade e
Interculturalidade de
Povos Indígenas
Jon Anderson Machado
Cavalcante
UFC
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Ludmilla Silva de Oliveira
UFS

José Hélio de Lima
FATEBE
ajelança e Prática de
Parto: a Trajetória da
Pajôa Benedita Cadete
Pablo Gabriel Pinto
Monteiro
UEMA

Refletindo a
Religiosidade
Tradicional Africana:
Difícil exercício na
definição de Conceito
Luis Tomás Domingos
UNILAB/CE

Xangô e São João no
Banquete do Rei:
Sincretismo AfroCatólico numa FestaPromessa no Terreiro de
Mãe Amara
Ligia Barros Gama
UFPE

Sant‟ana dos Olhos
D‟água: Fé e Celebração
entre a Igreja e o Largo
em Feira de Santana/BA
Rennan Pinto de Oliveira
SEC-BA

Hibridismo CulturalReligioso em Devoção a
Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito
na Cidade de
Laranjeiras/Sergipe
Ivan Rêgo Aragão
UESC
A organização clássica
política do Antigo
Império Iorubá na
estruturação dos
terreiros brasileiros no
século XIX: a lógica
sociopolítica africana
masculina relativizada à
estrutura de
empoderamento
feminino, na origem das
normas de
hierarquização das
casas religiosas de
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matriz iorubá, no Brasil.
Claudia Maria de Assis
Rocha Lima
UNICAP

Jovens Negros e
Manifestações
Religiosas: Congadas
de Goiânia/GO e
Cacumbi de
Laranjeiras/SE
(o louvor e a
brincadeira)

Africanização dos
Candomblés em
Caruaru/PE: a Interface
entre Identidade e
Política
Aristóteles Veloso da
Silva Muniz
UNIFAVIP/DeVry

Adriane A. Damascena
SEED/SE
e Paulo J. C. Mello
UFS

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Hibridismo nos Ritos Religiosos da Umbanda e do Candomblé na
Cidade de Parintins/Amazonas
Márcia Gabrielle Ribeiro Silva57
Na trajetória das afroreligiões no Baixo Amazonas, a cidade de
Parintins inscreve seus rituais religiosos caracterizados pela
presença de matrizes indígenas e cristãs. Cores, gestos, cantigas,
danças representam simbolicamente a mistura de crenças. A busca
da compreensão de tais manifestações instigou a pesquisa. Para
tanto, a produção assume caráter transdisciplinar, posto que
Acadêmica do 6° período do curso de História da UEA/CESP; Bolsista da
FAPEAM. E-mail: marcinha.marcinha970@gmail.com
57
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abarque peculiaridades teóricas e metodológicas pautadas nos
domínios da História, Antropologia, Literatura (Oral). Pretende-se,
portanto, compreender como a Umbanda e o Candomblé se
apropriou de traços de culturas alheias como táticas para
consolidação dos referidos espaços de religiosidades.
***
Religiosidades de Matriz Africana Tradição Bantu: a Composição de
uma Tríade Possível
Guaraci Maximiano Dos Santos58
As religiões promovem e legitimam um compromisso autêntico do
indivíduo com sua existência. Nesta perspectiva, reportamo-nos às
religiosidades de matriz africana tradição bantu - Umbanda, Reinado
e Candomblé de Angola -, com suas formas organizacionais
inclusivas e flexíveis, expressas por meio de ensinamentos e rituais,
compondo uma tríade no Centro Espírita São Sebastião, situado na
cidade de Belo Horizonte/MG, com seu hibridismo de práticas
religiosas viabilizadoras da imbricação: religiosidade e adepto. Por
meio do método fenomenológico de pesquisa e da teoria de Raul R.
A. Altuna dentre outros, refletimos como essas religiosidades
confluem e se sustentam a partir realidade cotidiana de seus
seguidores. Constatamos que o compromisso devocional corporifica
e valora esse arranjo religioso bantu positivamente.
***
Novos Beatos: Velhas Paixões – Pe. Sizo de Santa Teresinha
Jesana Batista Pereira59 e Walcler de
Lima Mendes Júnior60
Mestre em Ciências da Religião PUC-Minas. E-mail: maxiii.santos@ig.com.br
Doutora em Antropologia pela UFPE. Pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar
de Pós-Graduação do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL e do Instituto de
Tecnologia e Pesquisa – ITP/UNIT/SE. Professora Titular I do UNIT/AL. Membro
58
59
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Pe. Sizo, no Município de Mata Grande no estado de Alagoas, tem no
Santuário Teresiano o espaço oficioso da crença religiosa. Os rituais
marcam a presença do beato nas romarias, no exorcismo, nos CD‟S
e DVD‟S vendidos na loja de souvenires, na sala de ex-votos, no voo
do helicóptero soltando pétalas de rosas sobre os romeiros. Esta
comunicação trata desses elementos, nem como paradoxo, nem
como complemento, mas como hibridismo entre o que se diz
tradição e o que se diz modernidade.
***
As Religiosidades nas Fronteiras da Intersubjetividade e
Interculturalidade de Povos Indígenas
Jon Anderson Machado Cavalcante61
Este trabalho representa um ensaio em torno do pensar as relações
entre religião e povos indígenas nas fronteiras epistêmicas de sua
interculturalidade e intersubjetividade. Parte de uma inserção inicial
em campo junto ao povo Tremembé no Ceará, no doutoramento em
Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará (UFC), na
qual já se percebe a „situação interétnica‟ expressa em suas lutas
por reconhecimento étnico. E segue mediante uma interlocução com
estudos no âmbito da História e das Ciências Sociais com os quais
busca-se entender aspectos históricos constituintes do hibridismo,
conforme Bhabha, que permeia suas religiosidades. Apreende-se
que, em suas formas de „re-existência‟, as religiosidades surgem nas
mediações intersubjetivas e interculturais desses sujeitos. Tal
do Grupo de Pesquisa Nordestanças/UFAL. Atualmente trabalha em Projeto
Financiado pelo IPHAN. E-mail: jesanabpereira@gmail.com
60
Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. Pesquisador do Núcleo
Interdisciplinar de Pós-Graduação do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL
e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP/UNIT/SE. Professor Titular II do
UNIT/AL. Líder do Grupo de Pesquisa Nordestanças/UFAL. Atualmente trabalha
em Projeto Financiado pelo IPHAN e CNPQ. E-mail: walclerjunior@hotmail.com
61
Mestre em Educação Brasileira pela UFC, Doutorando em Educação Brasileira
pela UFC, professor e psicólogo, membro do Grupo de Pesquisa em Educação
Ambiental Dialógica – GEAD. E-mail: joncavalcante14@gmail.com. Orientador:
Prof. Dr. João Batista A. Figueiredo.
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processo histórico parece constituir tanto sua „políticas identitárias‟
como, segundo Mignolo, as „identidades em política‟ emergentes de
uma „opção descolonial‟ de vivência da religião.
***
Jovens Negros e Manifestações Religiosas: Congadas de
Goiânia/GO e Cacumbi de Laranjeiras/SE
(o louvor e a brincadeira)
Adriane A. Damascena62 e Paulo J. C. Mello63
Manifestações tradicionais têm como uma das marcas a herança
familiar que funciona como elemento de manutenção e preservação.
Os jovens que estão presentes nesses eventos revelam que seu
engajamento com as tradições rítmicas e culturais possivelmente
estão respaldados no seu compromisso com a família e seu
sentimento de pertencimento. Em diversos locais e em diferentes
manifestações, a participação dos jovens é de fundamental
importância para o frescor e a permanência dessas práticas. Hoje,
os jovens tomam corpo e se destacam como elementos significativos
tanto para explicar quanto para interpretar a força e manutenção da
cultura como herança negra e familiar. É sob esse viés que
pretendemos olhar essas manifestações.
***

Doutora em Geografia (IESA/UFG); Professora da SEED/SE.
adridadamascena@gmail.com
63
Doutor em História (PUC/RS). Professor Adjunto (UFS).
paulojc.mello@gmail.com
62
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16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Mudando para Mudar: o Hibridismo Cultural Brasilparacristano e
suas Implicações no Método de Evangelismo dos Pentecostais nos
anos 50 e 60
José Hélio de Lima64
As décadas de 50 e 60 do século XX foram o cenário de uma
significativa transformação no campo religioso brasileiro. Quando
entre os grupos cristãos não estava ocorrendo nada diferente do
encontrado nos últimos cinquenta anos, com exceção da chegada
dos pentecostais de origem norte-americana na década de 10. O
cenário era de predominância absoluta do catolicismo romano,
tímida presença dos protestantes e um lento crescimento dos
descriminados pentecostais, sobretudo nos centros urbanos. Foi
nesse ambiente que ocorreu a mais significativa guinada no perfil de
crenças dos brasileiros, pois iniciou uma nova onda de pregadores e
igrejas ligadas ao pentecostalismo de cura divina, que romperam as
barreiras dos preconceitos internos, absorveram modelos sociais
extra-igreja e se transformaram em grupos híbridos, que entre
outras características adotaram o rádio como meio de comunicação,
os espaços públicos como congregações e a música como
elementos da cultura secular.
***

Mestre em Ciência da Religião; Doutorando em Comunicação Social
(Universidade Metodista de São Paulo). Membro do Grupo de Pesquisa Mídia,
Religião e Cultura (MIRE); Diretor do Instituto Bíblico O Brasil para Cristo (IBBC);
Coordenador do Curso de Teologia da Faculdade Telêmaco Borba (FATEBE). Email: prof.josehelio@gmail.com
64
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Pajelança e Prática de Parto: a Trajetória da Pajôa Benedita Cadete
Pablo Gabriel Pinto Monteiro65
A pajelança destaca-se como prática religiosa que estabelece
conexões com outras vertentes da religiosidade afro brasileira,
principalmente com o Tambor de Mina. O mediador desse processo
é designado nesta pesquisade Pajé ou Doutor do mato. Ele tem como
principal atividade a intervenção curativa de pessoas. Os pajés
podem acumular funções, tais como: rezar, benzer e partejar, tendo
essa última, destaque nesseenfoque. Analisaremos o caso de
Benedita Cadete, natural do município de Cururupu no Maranhão,
Benedita interrompeu a prática de parto nos anos 2000, totalizando
3537 partos. Problematizamos e investigamos possíveis vínculos
entre a pajelança e a prática de partejar.
***
Refletindo a Religiosidade Tradicional Africana: Difícil exercício na
definição de Conceito
Luis Tomás Domingos66
Neste trabalho pretendemos analisar e refletir sobre religiosidade
tradicional Africana. Ao longo das nossas pesquisas sobre religiões
da matriz Africana, constatamos que nenhum termo pode explicar ao
ponto de esgotar o conteúdo e a forma de sentimento e pensamento
religioso africano. Conforme (GRIAULE, 1948) ela aparece como: um
sistema de relações entre o mundo visível e o mondo invisível regido
pelo Criador e as potencias que, sob nomes diversos e tudo tendo
manifestações deste Deus único. Estas são, em tudo, manifestações
Graduando em História Licenciatura pela UEMA - Universidade Estadual do
Maranhão. Membro do Grupo de Pesquisa GPMina (Grupo de Pesquisa, Religião
e Cultura Popular) UFMA e colaborador do Projeto Biblioteca Digital da Baixada
Maranhense ligado a Rede de Pesquisa da Baixada Maranhense REBAX. E-mail:
pablog.monteiro@hotmail.com
66
Doutor em Antropologia e Sociologia da Politica (Université de Paris); Professor
da UNILAB-CE. Sócio da ABHR. E-mail: luis.tomas@unilab.edu.br
65
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deste Deus único, especializadas em diversas funções. Por outro
lado, a civilização Africana procede antes de tudo o Verbo, que ele
seja a palavra, ritmo ou símbolo. Genealogias, histórico–legendárias,
mitos, contos, fabulas, provérbios, enigmas ou símbolos, etc.
constituem literatura oral onde se fundamenta a riqueza da
religiosidade do Africano.
***
Xangô e São João no Banquete do Rei: Sincretismo Afro-Católico
numa Festa-Promessa no Terreiro de Mãe Amara
Ligia Barros Gama67
Este trabalho consiste em considerações acerca do sincretismo
afro-católico evidente no Amalá de Xangô do Ilê Obá Aganjú
Okoloyá. O terreiro de nação nagô, fundado em 1945 pela Yialorixá
Amara Mendes, comemorou em junho do corrente ano (2015) o 70º
Amalá de Xangô – ritual festivo que teve origem numa promessa feita
pela mãe de santo, que consiste na preparação e oferenda de duas
comidas votivas ao orixá do fogo: o beguirí e o amalá. No Amalá,
todavia, Xangô não está sozinho, assim como ele, São João também
é celebrado. Fogueira, bandeirinhas coloridas, balões e quitutes
juninos colorem e aromatizam o ambiente. Imagens do Menino e do
Batista são expostas e reverenciadas. Os filhos de santo da casa vão
buscar em cortejo a Bandeira de São João que os aguarda em outro
terreiro, o Ilê Axé Xangô Funiké, de nação Xambá. Tradições,
memória e fé, ingredientes indispensáveis do Banquete do Rei.
***

Mestre e Doutoranda em Antropologia PPGA/UFPE, pesquisadora
ORIAPE/NERP (Observatório das Religiões Indo-Afro-Pernambucanas/ Núcleo de
Estudos
das
Religiosidades
Populares),
bolsista
Capes.
E-mail:
libgama@yahoo.com.br
67
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Africanização dos Candomblés em Caruaru/PE: a Interface entre
Identidade e Política
Aristóteles Veloso da Silva Muniz68
O objetivo deste trabalho é demonstrar que houve um processo de
africanização dos candomblés em Caruaru devido ao processo de
trânsito entre as nações de candomblé nos terreiros de religião de
matriz africana e afro-brasileira, onde a maioria destes fez a
migração da nação nagô para a nação ketu. A nação Ketu é vista
como representante da autentica tradição africana no candomblé,
enquanto a nação nagô é vista como sinônimo de sincretismo e
mistura. Identificando que este processo de re-africanização dos
candomblés de Caruaru faz parte de um processo político mais
amplo e que tem sua origem na disputa pela tradição e na
maleabilidade do discurso da autenticidade – o tradicional e
autentico versus o moderno.
***

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Além da Festa: as Particularidades da Lavagem do Senhor do Bonfim
Ludmilla Silva de Oliveira69
Como salientou Verger ao chegar à Bahia “é um dos poucos lugares
do mundo onde há a possibilidade de se viver sobre o mesmo plano
amistoso, com pessoas de origem étnicas diferentes”. Diante disso,
a lavagem do Senhor do Bonfim realizada todos os anos, é um dos
Doutorando em Sociologia pelo PPGS-UFPE; Docente na UNIFAVIP/DeVry,
vinculado ao NUPERR – Núcleo de Pesquisa de Relações Raciais do PPGS-UFPE.
E-mail: aryveloso77@yahoo.com.br.
69
Mestranda do Programa de Ciências da Religião UFS, Museóloga da Prefeitura
de Itabaiana/SE. E-mail: ludmilla.silvadeoliveira@gmail.com.
68
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maiores exemplos do sincretismo religioso brasileiro. Essa
celebração religiosa reúne seguidores, adeptos e simpatizantes do
candomblé e do catolicismo que a partir de elementos sagrados e
profanos transformaram a manifestação em um grande rito
ecumênico e um forte símbolo de fé. Por isso, conhecer as
particularidades religiosas, sociais e culturais que cercam esse
evento é o objetivo do texto.
***
Sant‟ana dos Olhos D‟água: Fé e Celebração entre a Igreja e o Largo
em Feira de Santana/BA
Rennan Pinto de Oliveira70
A comunicação proposta discute as diversas manifestações
culturais presente na Festa de Sant‟Ana no século XX. Destacam-se
entre estas manifestações culturais as chamadas Festas de Largo: o
Bando Anunciador, a Lavagem da Igreja e a Levagem, que ocorriam
na área externa do templo religioso. Elas eram espaços agregadores
de uma miríade de expressões políticas e religiosas, produtoras de
diversas práticas culturais. Tomando como referência a história
cultura como base de análise, buscamos compreender as
representações, apropriações e práticas culturais realizadas pelos
participantes dentro destes festejos, além de entender os choques
de representações presentes neles.
***

Mestre em História pelo programa PPG-UEFS na Universidade Estadual de
Feira de Santana. Atualmente professor da Secretária de Educação-SEC-BA. Email: rennanoliveira5@yahoo.com.br. A comunicação foi resultado da
dissertação de mestrado sob orientação da Profª Drª Ana Maria Carvalho dos
Santos Oliveira.
70
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Hibridismo Cultural-Religioso em Devoção a Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito na Cidade de Laranjeiras/Sergipe
Ivan Rêgo Aragão71
A partir da pesquisa bibliográfica e de campo, o presente estudo
visa descrever e analisar a Taieira e o Cacumbi, danças vinculadas a
devoção afrocatólica e a cultura popular em Laranjeiras/SE.
Manifestações culturais religiosas híbridas de fé e culto a Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito, herdadas da cultura portuguesa
e africana que encontraram propagação no estado de Sergipe. Ao
final da pesquisa, foi possível comprovar que as citadas danças
possuem fortes elementos culturais indentitários luso-africanos, e
foram meios de afirmação, sobrevivência, devoção, trânsito e
diversão por parte da população negra que viera da África para ser
escravizada em Sergipe.
***
A organização clássica política do Antigo Império Iorubá na
estruturação dos terreiros brasileiros no século XIX: a lógica
sociopolítica africana masculina relativizada à estrutura de
empoderamento feminino, na origem das normas de hierarquização
das casas religiosas de matriz iorubá, no Brasil.
Claudia Maria de Assis Rocha Lima72

Mestre em Cultura e Turismo (UESC); Especialista em História e Cultura do
Brasil (UGF); Membro da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR).
E-mail: ivan_culturaeturismo@hotmail.com
72
Doutoranda em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco
– UNICAP, escritora-pesquisadora e professora de História da África. E-mail:
claudiarochalima@yahoo.com.br. Trabalho relacionado à dissertação de
Mestrado em Ciências da Religião, Olùdándè: estudo da normatização na
estrutura de poder das casas-matrizes iorubás, no Recife e em Salvador UNICAP, tendo como orientadores Dra. Zuleica Dantas Pereira Campos e Dr.
Gilbraz Souza Aragão.
71
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Este artigo busca fundamentar questões relativas à estrutura de
empoderamento das mulheres que se dá na origem das normas de
hierarquização das casas de culto de matriz africana iorubá, no
Brasil, através do contexto histórico e da observação participante
em trabalho de campo no Recife, em Salvador e na cidade de
Abeokuta, no sul da Nigéria. Para tanto, foi indispensável o
entendimento do processo histórico e sociopolítico do Antigo
Império Iorubá, in loco, na África Ocidental, o qual apontou
elementos socioculturais e políticos transladados da sociedade
iorubá, como base estrutural para o modelo hierárquico afrobrasileiro, tendo como arena de observação no Brasil, o xangô
pernambucano de nação egbá e o candomblé baiano de nação ketu,
ambos do grupo étnico iorubá.
***
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GT 7 – História, Igreja e imprensa
cristã
Coordenação

Antonio Lindvaldo Sousa
Doutor
em
História
pela
Universidade Estadual Paulista
Júlio
de
Mesquita
Filho.
Professor
Associado
do
Departamento de História (DHI)
da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Sócio da ABHR.

Claudefranklin Monteiro Santos
Doutor
em
História
pela
Universidade
Federal
de
Pernambuco. Professor Adjunto
do Departamento de História
(DHI) da Universidade Federal de
Sergipe (UFS).Sócio da ABHR

Resumo
O presente GT pretende reunir pesquisadores sobre a imprensa
cristã, seja ela católica ou não. Importantes fontes de circulação de
ideias, os jornais cristãos, notadamente entre o final do século XIX e
primeiras décadas do século XX, exerceram muita influência e se
tornaram veículos de propagação da fé e das ações das Igrejas.
Também foram palcos de tensões e de acomodações da sociedade
brasileira,
à
luz
das
demandas
de
seu
tempo.
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Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

O periódico a serviço da
fé: considerações sobre
o Sergipe Evangelico
(1935-1938)

“Um devoto” contra o
reitor do Seminário:
estudo de caso sobre os
conflitos entre leigos e
clérigos no Ceará (1872)

Sem atividades.

Ailton Rodrigues Rocha
Santos
UFS

“A CRUZADA”, órgão
oficial da Igreja Católica
(1918- 1927), e as
notificações sobre a
tolerância e a
intolerância religiosa no
Brasil.

Pryscylla Cordeiro
Rodrigues Leite
URCA

Notícias de fé nos
tempos de chumbo em
Sergipe
Rosana Oliveira Silva
UFS

Antônio Lindvaldo Sousa
UFS
Nas frestas da
intolerância, dois sim,
dois não: Resistência e
persistência na
imprensa cristã em
Sergipe (1962-1967)

Discursos e práticas da
Igreja Adventista do
Sétimo Dia em
Pernambuco durante o
Regime Civil-Militar
Brasileiro (1964-1985)

Claudefranklin Monteiro
Santos
UFS

Sandoval José dos
Santos
UFRPE

Devoçôes católicas de
uma Capitania em
construção: Vilas,
Freguesias e Paróquias
em Sergipe D‟el Rey

Elogio fúnebre a um
artista tipógrafo:
práticas e
representações cristãs
diante da morte segundo
o jornal FOLHA DE
SERGIPE (1895)

Edla Tuane Monteiro
Andrade
UFS
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Festas religiosas no
jornal o ROSÁRIO
(1933-1936).
Josineide Luciano
Almeida Santos
UFS

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
O periódico a serviço da fé: considerações sobre o Sergipe

Evangelico (1935-1938)
Ailton Rodrigues Rocha Santos73
Trataremos, nessa comunicação, sobre um dos órgãos oficiais de
algumas Igrejas Protestantes de Aracaju nos anos de 1935 a 1938, a
saber, o jornal impresso: SERGIPE EVANGELICO. Veremos o
quantoessa Imprensa serviu como meio de evangelização a favor
dos Protestantes. Para tanto, recorreremos, além da fonte já
mencionada, a autores que tratam da história da imprensa no Brasil,
bem como àqueles que lidam com a trajetória da história das Igrejas
em questão, especialmente em Sergipe.
***

Graduando em História pela UFS. Bolsista do Programa de Educação Tutorial
(PET/MEC/FNDE). Colaborador no projeto: “Escrevendo em nome da fé e diante
das vicissitudes históricas...”: Imprensa cristã e artigos de cristãos nos jornais
laicos sergipanos. E-mail: ailton.historia@outlook.com Orientador: Prof. Dr.
AntonioLindvaldo Sousa (GPCIR/DHI/UFS).
73
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“A CRUZADA”, órgão oficial da Igreja Católica (1918- 1927), e as
notificações sobre a tolerância e a intolerância religiosa no Brasil.
Antônio Lindvaldo Sousa74
No presente trabalho apresento como a “tolerância” e a
“intolerância” religiosa no Brasil fez parte do conteúdo de muitas
páginas do jornal “A CRUZADA”, órgão oficial da Igreja Católica.
Pesquisei as edições correspondentes aos anos de 1919 e 1927.
Também recorri a outros jornais, como “O CHRISTÃO”, órgãos não
presbiterianos, e “A SEMENTE”, órgão espirita. Para isto,
incialmente, destaco o que seria “intolerância” por parte de “A
CRUZADA”, quais os exemplos centrais de intolerância religiosa e
quem seriam “os intolerantes”. Também nesse mesmo jornal busco
apreciar o conceito de “tolerância”, tentando abordar um caminho
que me leva a “ouvir” esses “sujeitos” considerados vítimas dos
casos de “intolerância”, citados no respectivo jornal.
***
Nas frestas da intolerância, dois sim, dois não: Resistência e
persistênciana imprensa cristã em Sergipe (1962-1967)
Claudefranklin Monteiro Santos75
Entre os anos 1962 e 1967, na cidade de Estância-SE, um padre
ousou enfrentar a Ditadura Militar e sobreviver para contar a
história. Naquele período, ele foi editor do jornal “Sim, Sim;Não,
Não”, cuja análise pode trazer à tona novos elementos para
entender a relação entre aIgreja Católica e o Estado no Brasil dos
anos 60. Trata-se do cearense Joaquim Antunes de Almeida, natural
de Sobrado, em 1931. O presente trabalho pretende apresentar o
conjunto temático de seus artigos e compreendê-los em seu
Doutor em História pela UNESP-Assis, professor adjunto da UFS, membro do
GPCIR, sócio da ABRH. E-mail: antoniolind@gmail.com
75
Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professor
adjunto da UFS, membro do GPCIR, sócio da ABRH. E-mail:
franklinmonteiro@oi.com.br
74
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contexto de produção e publicação, com vistas a perceber o seu
alcance, sobretudo enquanto órgão da imprensa cristã em pleno
processo de supressão das liberdades individuais e políticas.
***
Devoçôes católicas de uma Capitania em construção: Vilas,
Freguesias e Paróquias em Sergipe D‟el Rey
Edla Tuane Monteiro Andrade76
A presente investigação objetivou fazer um estudo analítico a
respeito do processo de instalação das primeiras devoções
católicas sergipanas, sobretudo no período referente à criação dos
sete núcleos iniciais de povoamento do território da antiga Capitania
de Sergipe D´El Rey, compreendo os anos de sua conquista pelos
portugueses, em 1590 e a publicação do texto de Dom Marcos de
Souza, em 1808. É bem verdade que outros tipos de devoções
poderiam ser aventados nesse projeto, considerando a presença
das etnias indígena e negra na gestação de Sergipe. Em que pese à
extensão dessa empreitada e a hegemonia religiosa da Igreja
Católica, nos limitaremos a este cenário.
***
Festas religiosas no jornal o ROSÁRIO (1933-1936).
Josineide Luciano Almeida Santos77
No presente trabalho observamos como o jornal O ROSÁRIO
abordou as festas religiosas na cidade de Rosário do Catete em
Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe. Integrante do
Grupo de Pesquisa (GPCIR/CNPq/UFS). Orientador: Professor Dr. Claudefranklin
Monteiro. E-mail: edlahistoriadora@gmail.com.
77
Josineide Luciano Almeida Santos graduada em História pela Universidade
Federal de Sergipe. E-mail: josineide.luciano@gmail.com. Membro do (GPCIR)
Grupo de pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades, que fazem parte dois
Projetos: Massapê, Imprensa cristã. Orientada pelo professor Dr. Antônio
Lindvaldo Sousa.
76
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Sergipe, correspondendo às edições números 1 a 88 dos anos de
1933-1936. Identificaremos o jornal O ROSÁRIO como um impresso
que intencionou ser um órgão a serviço dessa localidade como
órgão importante na construção da História das festas da padroeira
daquela localidade e de manter viva sua tradição. Para
tanto, recorremos ao conceito de “representação” de Roger
Chartier e de “invenção da sociedade” de Jacques Revel. Também
incluiremos a discussão da importância desse jornal para a
sociedade, conforme a análise da História do Jornalismo Brasil feita
por Lavina Madeira Ribeiro, entre outros autores.
***

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
“Um devoto” contra o reitor do Seminário: estudo de caso sobre os
conflitos entre leigos e clérigos no Ceará (1872)
Pryscylla Cordeiro Rodrigues Leite78
No Brasil Imperial conviveram diferentes tradições católicas, os
padres lazaristas franceses, pertencentes à Congregação da Missão
se enquadravam nesse último caso. Instalaram-se no Ceará em 1864
a fim de administrar o Seminário da Prainha, em Fortaleza. Neste
trabalho faremos uma análise de um caso noticiado pelo Jornal O
Cearense em 1872, no qual um fiel, que assina como “Um devoto”
demonstra sua insatisfação para com as medidas tomadas pelo
reitor do Seminário, o Padre Pierre Auguste Chevalier (1831-1901),
juntamente com a diocese, proibindo a livre administração dos
cultos pelo laicato na Igreja anexa à instituição. Pretendemos assim,
Graduanda em História pela Universidade Regional do Cariri (URCA), bolsista
de Iniciação Científica do CNPq. Membro do Laboratório de História e Memória
(LABIHM) da URCA. A pesquisa que desenvolvo na graduação é orientada pela
Profa. Dra. Edianne Nobre (URCA). E-mail: pryscyllacordeiro@hotmail.com
78
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refletir sobre as tensões decorrentes do contato travado entre os
padres lazaristas e o laicato cearense no processo de Reforma
Ultramontana.
***
Notícias de fé nos tempos de chumbo em Sergipe
Rosana Oliveira Silva79
Entre os anos 70 e 80 do século XX, no Brasil, alguns dos principais
jornais sergipanos abriram espaço para a divulgação de eventos
religiosos. No presente trabalho, queremos entender o perfil desse
tipo de notícia de modo particular pelas lentes do Jornal Gazeta de
Sergipe. Nota-se, ao debruçar sobre os números que circularam
durante a Ditadura Militar, que havia uma preocupação em dar
ênfase a eventos religiosos, sobretudo católicos, como procissões e
festas de padroeiros, um caráter de propaganda do Estado e
chamariz de turistas. Mais do que espetáculos de fé, tais
manifestações eram “vendidas” como produto do turismo, refletindo
o tipo de política cultural do governo sergipano, objeto de interesse
de nossas investidas no campo da pesquisa histórica.
***
Discursos e práticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia em
Pernambuco durante o Regime Civil-Militar Brasileiro (1964-1985)
Sandoval José dos Santos80
Com o livro Protestantismo e Repressão de Rubem Alves (1979),
iniciam-seos estudos que mostram a relação do protestantismo com
Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Sergipe.
Integrante do Grupo de Pesquisas GPCIR (Culturas, Identidades e
Religiosidades).E-mail: rosanabitencurt@hotmail.com.
80
Estudante do 6º período de Licenciatura em História, UFRPE, sob a orientação
da professora Dra. Marcília Gama, do Departamento de História da UFRPE,
Recife/PE. E-mail: sandoval.monstro@hotmail.com
79
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o Regime Civil Militar no Brasil (1964-1985), e as recentes pesquisas
sobre essa temática têm ficado cada vez mais significativas. No
entanto, a historiadora Elizete da Silva reconhece que muito ainda se
tem por pesquisar sobre essa relação. O presente projeto irá
analisar o papel da Igreja Adventista do Sétimo em Pernambuco
diante dos acontecimentos sociopolíticos da época; procurará
também identificar, principalmente, sua posição diante do regime
ditatorial, se essa igreja foi politicamente inerte ou atuante de
alguma
forma,
combatendo,
colaborando
ou
aceitando
pacificamente.
***
Elogio fúnebre a um artista tipógrafo: práticas e representações
cristãs diante da morte segundo o jornal Folha de Sergipe (1895)
Suelayne Oliveira Andrade81
O presente trabalho tem como proposta temática compreender
aspectos das representações sobre a morte nos necrológios
publicados no Jornal Folha de Sergipe e perceber as recorrências e
mudanças das práticas voltadas para a piedade cristã perante a
morte na sociedade sergipana na década de 1890. A metodologia
utilizada baseia-se na análise dos elementos iconográficos e textuais
do necrológico, fundamentado no conceito de “representação e
experiência” de Ankersmit, na leitura que ele faz da obra O Outono
da Idade Média e das observações de Roger Chartier. Também se
incorporou o conceito de “práticas culturais” de Michel de Certeau
com o diálogo sobre o homem diante da morte de Philippe Ariés.
***

Mestranda em História, pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Orientador
Dr. Antônio Lindivaldo Sousa. Agência financiadora CAPES. E-mail:
su.elayne@hotmail.com
81
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GT

8 – Marketing, espetáculo e
ciberespaço: entre diversidades e
(in)tolerâncias
Coordenação

Eduardo Guilherme de Moura
Paegle
Doutor em Ciências Humanas
e mestre em História pela
UFSC. Professor de História
do IFRR. Sócio da ABHR.

Eduardo Meinberg de
Albuquerque Maranhão Fo
Doutor em História Social pela
USP, mestre em História do
Tempo Presente pela UDESC.
Sócio e Presidente da ABHR.

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:
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trânsitos e hibridismos religiosos contemporâneos; relações sóciotécnicas entre 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

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (5ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Sem atividades

Religião, humor e
ciberespaço: a polêmica das
charges sobre o projeto
“Gladiadores do Altar” da
Igreja Universal do Reino de
Deus

Sem atividades

Aline Dalmolin
UFSM
e Leandra Cohen
UFSM
Humor e fé: os evangélicos
na mídia
Eduardo Guilherme de
Moura Paegle
UFSC
YouTube – Transtastic:
promovendo o diálogo entre
homens transgêneros
Laís Campos Casado
UFPE
Sociabilidades, afetos e
desejos em sites de
relacionamento para
evangélicos
Jonatan Jackson
Sacramento
UNICAMP
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“Jesus nasceu pra gente que
é travesti e trans também,
meu bem”: o 1o Natal do
Ministério Séfora‟s de
Travestis e Transexuais da
CCNEI
Eduardo Meinberg de
Albuquerque Maranhão Fo
USP
Pastor e drag queen – entre
a Bíblia e a maquiagem
Marcos Luis Oliveira da
Costa (Marcos Lord)
UERJ

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Religião, humor e ciberespaço: a polêmica das charges sobre o
projeto “Gladiadores do Altar” da Igreja Universal do Reino de Deus
Aline Dalmolin82 e Leandra Cohen83
No início de março de 2015, o cartunista Vitor Teixeira publicou uma
charge em seu site pessoal aludindo à polêmica sobre o projeto
Gladiadores do Altar. Na imagem, um homem com capacete de
gladiador e uma camiseta com o símbolo da Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD) enfia uma espada em uma mulher, vestida de
mãe de santo. O cartunista foi interpelado extrajudicialmente pela
Doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos, professora do
Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM, líder do grupo de
pesquisa do CNPq “Circulação midiática e estratégias comunicacionais”. E-mail:
dalmoline@gmail.com.
83 Graduanda em Comunicação Social – Produção Editorial da UFSM, bolsista
Pibic – CNPq, email: leandra.schirmer@gmail.com.
82
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IURD, que o acusou de “incitar ao ódio religioso” por meio de sua
ilustração. O presente artigo analisa os comentários de usuários em
sites de notícias, portais e blogs que divulgaram a polêmica na
internet, abordando questões como intolerância religiosa, liberdade
de expressão, censura e os limites do humor em sátiras religiosas.
***
Humor e fé: os evangélicos na mídia
Eduardo Guilherme de Moura Paegle84
O presente artigo tem como objetivo analisar as relações existentes
entre o humor e os evangélicos no Brasil através da mídia televisiva
e das charges na Internet. Em relação a mídia televisiva, a
abordagem é referente ao personagem criado por Chico Anysio,
chamado de Tim Tones que representava um pastor tele-evangelista
e foi produzido pela Rede Globo. Na questão da Internet, a análise
está centrada nas charges disponibilizadas nos sites, como do Jaziel
Botelho e do Genizah, além de abordar textos que problematizam as
questões da identidade evangélica brasileira.
***
YouTube – Transtastic: promovendo o diálogo entre homens
transgêneros
Laís Campos Casado85
O YouTube é uma plataforma interativa que permite armazenar
conteúdo multimídia com pluralidade e liberdade de temas, matérias
e vozes. Nesta plataforma seus usuários são receptores e
produtores de informação, abrindo espaço a muitos grupos de
identidade não evidenciados na comunicação de massa. É o caso do
canal do YouTube Transtastic formado por um grupo de
Professor de História do Instituto Federal de Roraima (IFRR). Graduado e
mestre em História. Doutor em Ciências Humanas, todos pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: edpaegle@hotmail.com.
85 Estudante de Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de
Pernambuco. E-mail: laiscamposcasado@gmail.com.
84
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homenstrans, debatendo os mais diversos assuntos envolvendo a
sua transição, do nome social até as dificuldades financeiras. O
objetivo deste trabalho é explicitar como o YouTube, ferramenta de
interação e divulgação, permite a criação de espaços híbridos de
relações sociais entre os usuários utilizando o exemplo do canal
Transtastic.
***
“Jesus nasceu pra gente que é travesti e trans também, meu bem”: o
1o Natal do Ministério Séfora‟s de Travestis e Transexuais da CCNEI
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo86
Apresento nesta comunicação considerações inconclusivas sobre o
1o Natal do Ministério Séfora‟s de Travestis e Transexuais da
Comunidade Cristã Nova Esperança Internacional (CCNEI),
ministério inclusivo direcionado a travestis, mulheres transexuais e
homens trans, e liderado por Jacque Chanel, auto-denominada
travesti gospel. A análise foi feita através de observação
participante “off-line” e no Facebook, e como etapa de meu trabalho
de doutoramento em História Social, quando procurei identificar
alguns dos modos de (re/des)fazimento identitário de gênero e
religião a partir de discursos de igrejas inclusivas e de ministérios
de “cura e libertação” de travestis.
***
Sociabilidades, afetos e desejos em sites de relacionamento para
evangélicos
Jonatan Jackson Sacramento87
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.
87 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
86
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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 afetivas em
sites de relacionamento para além dos binarismos dos papéis de
gênero.
***
Pastor e drag queen – entre a Bíblia e a maquiagem
Marcos Luis Oliveira da Costa (Marcos Lord) 88
Durante o ano de 2014 acabei por levantar entre as mais variadas
mídias em todo o Brasil e fora dele uma discussão ao assumir uma
postura contra-hegemônica. Sou pastor em uma Igreja Cristã
Inclusiva (ICM Betel RJ) e me travisto como a Drag Queen Luandha
Perón. Objetivando a desconstrução de um discurso moralizante,
homo/transfóbico e misógino adotado por muitas igrejas cristãs,
algumas até mesmo inclusivas, formou-se então um canal para
debater uma forma de contrapor os discursos instaurados até então.

– 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. E-mail:
jonatansacramento@gmail.com
88 Graduando em pedagogia pela UERJ-FEBF (Faculdade de Educação da
Baixada
Fluminense),
líder
Pastoral
da
ICM
Betel
RJ.
E-mail:
dc.marcoslord@betelrj.com.
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GT 9

– Metodologias e historiografias
dos estudos de religiões
Coordenação
Patrícia Carla de Melo Martins

Doutora em História pela UNESP/Franca-SP. Sócia
e Secretária Geral da ABHR.

Resumo
O grupo se abre aos pesquisadores que queiram discutir seus
referenciais teóricos e metodológicos destinados aos estudos
históricos da religião. São vários os pressupostos de análise da
religião, proporcionado pelas diferentes áreas que configuram as
ciências sociais e humanas, os quais caracterizam a
interdisciplinaridade do tema. As abordagens históricas são
reconhecidas neste debate como um aspecto imprescindível das
diferentes abordagens temáticas da religião, as quais delimitam e
constroem os objetos de análise ao mesmo tempo em que fornecem
sentido e significados viabilizados por um determinado campo de
erudição. Além disso, busca apoiar e incentivar a reflexão e a
discussão entorno dos saberes e formas de produzir conhecimentos
alternativos gerados a partir de tradicionais e novos movimentos
religiosos, estabelecendo possíveis diálogos entre distintos saberes
e esferas de produção de conhecimentos: acadêmico, laboral,
movimentos
sociais,
gênero,
entre
outros.
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Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Assim na terra como no
céu: o reflexo da
estrutura social nos
politeísmos

Direito Natural e a
Filosofia da História no
Brasil Império

Sem Atividades

Diego Fontes de Souza
Tavares
UFPB

A Metodologia e a
Didática nas Escolas
Públicas e Colégios
Religiosos em
Pernambuco em 1940
Luiz Henrique Rodrigues
Paiva
UNICAP

Darwinismo como
metanarrativa no Neoateísmo:Uma abordagem
a partir da crítica de
Alister McGrath
Max Weydson Farias
Rodrigues
UNICAP

Patrícia Carla de Melo
Martins
ABHR

As (não) crenças dos
pesquisadores de
crenças
Waldney de Souza
Rodrigues Costa
UFJF

Os Mosteiros
Beneditinos na
Literatura Científica
Contemporânea
Karina Ferreira
Gonçalves Farah
UFRPE

A (re)emergência da
temática religião e
espiritualidade no
âmbito da saúde
mental e a revisão da
teoria da
secularização
André Luis Mattedi
Dias
UFBA
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15 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Assim na terra como no céu: o reflexo da estrutura social nos
politeísmos
Diego Fontes de Souza Tavares89
O artigo aborda as religiões do Mundo Antigo – especificamente as
da Região Mesopotâmica e Oriente Próximo, do Egito, do Irã prézoroastriano e indo-europeus e da Grécia Antiga – fazendo um
paralelo entre como era organizado político socialmente e como isso
refletia na sistematização do panteão dessas religiões. Ao ver essas
religiões e estudar sua teologia é possível observar esse reflexo na
sistematização do panteão; a influência do ciclo da agricultura e
pastoreio, no mito de Inana; a relação entre Osíris e Hórus e a
política do Faraó; a ideologia tripartite dos indo-europeus e a
democracia e o politeísmo e a cidade e o reflexo da hierarquia
divina, na Grécia Antiga. Para isso, usou-se o método históricocomparativo da Escola Italiana de História das Religiões.
***
A Metodologia e a Didática nas Escolas Públicas e Colégios
Religiosos em Pernambuco em 1940
Luiz Henrique Rodrigues Paiva90
Licenciatura plena em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN) e Bacharel em História pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestrando em Ciências das Religiões pelo
Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões na Universidade Federal
da Paraíba (PPGCR-UFPB). Pesquisador no Grupo SOCIUS e bolsista CAPES. Email: diegofontes.tavares@outlook.com
89

Graduado em História pela UNICAP. Pós-graduado em História da África pela
FUNESO e em Docência no Ensino Superior pela FAFIRE. Mestrando em
Ciências da Religião pela UNICAP. E-mail: historiaprof.luizhenrique@gmail.com
90
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Este trabalho tem como finalidade analisar, debater e expor a
educação religiosa aplicada nas escolas públicas e colégios
católicos do Estado de Pernambuco durante os anos de 1940;
focado principalmente na cidade do Recife. Para este fim, foi
realizado todo um levantamento de fontes e dados primários e
bibliográficos com o intuito de colher os resultados sobre o estilo de
educação realizado neste período. O trabalho também observa o
histórico da educação religiosa em nosso país e praticas modernas
na educação religiosa, com o intuito de compreender certas raízes
que prevaleceram em nossa educação e que moldaram a forma de
educar no Brasil, sendo essa análise apoiada nas teorias de
pesquisadores como, José Rafael de Menezes, Robson Stigar, Yêda
Grangeiro, Delfina Alves Santos e Alice Carneiro da Cunha.
***
Darwinismo como metanarrativa no Neo-ateísmo: Uma abordagem a
partir da crítica de Alister McGrath
Max Weydson Farias Rodrigues91
Pretendemos apresentar e discutir a crítica formulada por Alister
McGrath ao conceito de “darwinismo” utilizado pelos autores
representantes do que ficou conhecido por Neo-ateísmo. A crítica de
McGrath está centrada no uso indevido, segundo ele, do darwinismo
por parte desse movimento que surgiu nos Estados Unidos no início
do século XXI. Para ele, os neo-ateus não estão usando a teoria de
Darwin como uma teoria científica provisória sobre as origens das
espécies, aberta à revisão ao longo do tempo, mas sim como uma
metanarrativa ou visão de mundo que se transformou em uma
grande teoria da realidade que é permanentemente verdade.
Pretendemos analisar essa problemática a partir das interpretações
Mestrando em Ciências da Religião no Programa de Pós-graduação em
Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, formado em
História na Universidade Federal de Pernambuco e Professor de História e
Filosofia nos colégios GGE e Instituição Plano B. Orientando do Professor
Drance Elias e Bolsista da CAPES/PROSURP. E-mail: maxweydson@hotmail.com
91
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do fenômeno religioso por parte dos neo-ateus, especialmente
Richard Dawkins.
***

16 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Direito Natural e a Filosofia da História no Brasil Império
Patrícia Carla de Melo Martins92
São várias as vertentes que colaboraram com o Direito Natural em
vigor no Brasil Império. Nesse sentido tais vertentes foram inseridas
no ecletismo espiritualista, pelos historiadores da história nacional.
Faz parte desta abordagem: apresentar alguns aspectos do
espiritualismo vigente nas obras de Direito Natural adotadas nas
Faculdades de Direito do Brasil Império, localizadas em São Paulo e
Recife. Verifica-se nos referenciais dos autores analisados aspectos
da teologia católica atrelada a aplicação de noções universalizantes
do conceito de civilização. Noção civilizatória que se aplicava em
forma de axiomas considerados capazes de construir a realidade
social e material em uma perspectiva ética e moral superior ao
passado e ao presente, compondo assim uma Filosofia da História.
Esta apresentação visa a traçar um breve histórico do Direito
Natural na sua interface com a História das Ideias do Brasil Império.
***
Secretária Geral da ABHR (2015-2016); Doutora em Ciências da Religião (PUCSP); Doutora em História (UNESP/Franca-SP); Membro do Grupo de Pesquisa
NEMEC – UPF. Docente nos cursos de graduação e pós-graduação na União das
Faculdades dos Grandes Lagos/São José do Rio Preto-SP; e, Faculdade de
Educação Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível-SP. E-mail:
martins.pesquisa@gmail.com
92
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As (não) crenças dos pesquisadores de crenças
Waldney de Souza Rodrigues Costa93
Nesse trabalho discuto a maneira como é produzido no Brasil o
conhecimento acadêmico sobre fenômenos que o pensamento
ocidental usualmente agrupa sob o termo religião. Partindo de uma
análise sobre como foi constituído o campo disciplinar de estudo
sobre religião no país, realizada a partir de pesquisa bibliográfica,
faço uma reflexão, em perspectiva interdisciplinar, buscando
alternativas para a interpretação não só da(s) religião(ões), como
também dos diferentes saberes produzidos sobre ela(s). No foco
dessa análise está o pesquisador de fenômenos que envolvem
religião e a sua postura com respeito às crenças (tanto as alheias,
quanto as suas).
***
Os Mosteiros Beneditinos na Literatura Científica Contemporânea
Karina Ferreira Gonçalves Farah94
Nos mosteiros beneditinos a manifestação do sagrado segue
orientações dogmáticas próprias da ordem. Essas orientações
partem do Evangelho e dos preceitos deixados por São Bento,
patriarca da ordem, descritos em A Regra de São Bento. Os
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. E-mail:
dnney@ibest.com.br
94 Bolsista CAPES e aluna mestranda do Programa de Pós-graduação de História
Social da Cultura Regional da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Integrante do Laboratório de Estudos e Intervenção em Patrimônio
Cultural e Memória Social (LEPAM/ UFRPE). Com o trabalho de "Ora et Labora:
Para Além dos Muros do Mosteiro", sob a orientação do professor Ricardo de
Aguiar Pacheco, Dr. em História e professor do PGH/UFRPE. E-mail:
karina_fgsm@yahoo.com.br
93
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mosteiros beneditinos já foram objetos de estudos em distintas
investigações acadêmicas. Pretendemos apresentar neste trabalho
um estudo sobre como a literatura científica contemporânea aborda
os mosteiros beneditinos, enquanto objetos de pesquisas. Seja na
utilização de diferentes tipos de fontes, encontradas dentro dos
próprios mosteiros, ou em diferentes temáticas, como a
materialidade arquitetônica, ou o poder que uma determinada
comunidade beneditina exerce em seu espaço.
***
A (re)emergência da temática religião e espiritualidade no âmbito da
saúde mental e a revisão da teoria da secularização
André Luis Mattedi Dias95
O trabalho pretende discutir a (re)emergência contemporânea da
temática RELIGIÃO e ESPIRITUALIDADE (RE) em âmbitos científicos
profissionais da da saúde mental (psiquiatria, psicologia) buscando
aproximações com a revisão da teoria da secularização (Peter
Berger) e com a nova historiografia sobre as relações entre ciência
e religião (Brooke, Numbers, Harrison), na década de 1990. Serão
examinados aspectos das trajetórias pessoais e acadêmicas de três
psiquiatras brasileiros com a intenção de discutir a ressalva feita
por Berger quanto ao processo de(des)secularização das
sociedades ocidentais.
***

Doutor em História Social (USP, 2002), Professor do Instituto de Humanidades,
Artes em Ciências, Programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências,
Programa de Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, Universidade
Federal da Bahia, Grupo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade. E-mail:
andre.luis.mattedi.dias@gmail.com
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GT

10 – Mídia, religião e consumo
Coordenação

Adriana do Amaral Freire
Doutoranda em Comunicação
pela Universidade Federal de
Pernambuco
(UFPE).
Professora substituta do curso
de Relações
Públicas da
Universidade
Federal
da
Paraíba (UFPB). Sócia da
ABHR.

Karla Regina Macena Pereira
Patriota Bronsztein
Pós-doutora pela University of
Cambridge,
doutora
em
Sociologia pela Universidade
Federal
de
Pernambuco
(UFPE), professora do PPGCOM
da UFPE. Sócia da ABHR e
Coordenadora
da
ABHR
Nordeste.

Resumo
O campo das mídias torna-se o principal espaço para a produção de
sentidos influenciadores do consumo e neste, publicidade, consumo
e religião formam uma combinação controversa, gerando amplas
questões para debate. Imersos em uma sociedade na qual o ato de
consumir é forma de significação e diferenciação, a prática religiosa
torna-se, então, fator de envolvimento e resposta à necessidade de
gratificação simbólica do consumo – indício evidente da emergência
de uma Religião do Consumo. Nesta perspectiva, o GT Mídia,
Religião e Consumo, propõe o exame dos pressupostos e estratégias
mercadológicas de produtos e/ou linguagens da cultura midiática,
que envolvam as ideias de religião e consumo e que também
demonstrem o consumo de bens e produtos religiosos na
contemporaneidade. Reflexões sobre a existência de uma
201
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correlação entre as estratégias discursivas, midiáticas e
mercadológicas na produção de sentido religioso - atuando nas
estruturas contemporâneas de consumo, portanto, serão bem
vindas neste GT.
Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

Comunic.

Entre Thomas e seus
amigos e a Turma do
Doki: (re)ligação
(re)encantamento e
consumo

A evolução das
prescrições materiais
de caráter religioso no
contexto ocidental: os
caminhos do
estoicismo na visão da
antropologia de matriz
interpretativa

Bruno Anselmo da Silva
UFPE
e Karla Patriota
Bronsztein
UFPE

Do fracasso ao sucesso:
narrativas da Igreja
Universal nas
madrugadas mineiras
Marco Túlio de Sousa
UFMG

17/09 (5ª feira)
Religião e terceira
idade: pensando as
práticas de consumo
de idosos no Brasil
Diego Antonio de
Oliveira
BELAS ARTES

André Vicente Reina
Torres Vouga
UFPE
Entre o discurso
religioso e o “descurso” das
intolerâncias:
pluralismo, mercado e
disputa institucional
midiática – um
episódio brasileiro

Felicidade X
Prosperidade: entre o
discurso religioso da
IURD e a construção
de uma harmonia
interior nos Fiéis
Solange Tavares
UFRPE

Victor Breno Farias
Barrozo
UFPB
Publicidade X
Intolerância: Campanha
O Boticário, Dia dos
Namorados
Juliana Souto
UFPE

A comunidade do
Padre Marcelo Rossi
no Facebook numa
perspectiva de
autopromoção e uso
mercadológico do
espaço
Adriana do Amaral
Freire
UFPE
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Modernidade, religião
e consumo: o
simbolismo do poder
de Serignes islâmicos
mourides em
plataformas midiáticas
Fanny Longa Romero
UNIOESTE
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Cartografia das
manifestações religiosas
na campanha “Dia dos
Namorados O Boticário”
Marcela Costa
UFPE
e Rodrigo Stefani Correa
UFPE

Ser jovem é ser
visionário: o
Gladiadores do Altar e
a retórica da
superação
Edlaine de Campos
Gomes
UNIRIO

Pôster
Em nome de Deus e do
amor heteronormativo:
Repercussões e
argumentos religiosos
nas mídias sociais
contra a campanha do
Dia dos Namorados do O
Boticário
Marcela Pereira Patriota
UNICAP

Consumo no mercado
fonográfico Gospel: Do
Spiritual Negro ao
Rock Cristão

Estratégias e valor
simbólico atrelados à
marca/campanha “Eu
escolhi esperar”

Vanessa porto Caldas
UFPE

Kharen Hellen Paulino
da Silva
UFPE
e Manuella Palhares
Ferreira de Miranda
UFPE

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Entre Thomas e seus amigos e a Turma do Doki: (re)ligação
(re)encantamento e consumo
Bruno Anselmo da Silva96 e Karla Patriota Bronsztein97
Duas series internacionais de TV, famosas entre o público infantil
brasileiro, servirão, neste artigo, de ponto de partida para reflexões
sobre o processo de reencantamento, vivenciado pelo Ocidente na
passagem da modernidade para a pós-modernidade, conforme
aponta Pierucci, dentre outros autores, numa releitura do conceito
Mestrando
do
Curso
de
Comunicação
da
UFPE.
E-mail:
brunoanselmo.br@gmail.com.
97Doutora em Sociologia e mestre em Comunicação. Professora do PPGCOM da
UFPE. E-mail: k.patriota@gmail.com.
96
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de desencantamento do mundo postulado por Max Weber. Como
sugerem as análises de Bauman, Maffesoli e Bougnoux, práticas de
consumo fundem-se a rituais identitários, numa revalorização
estética e sensorial que parece expressar, de modo contundente, a
maneira atual de (re)ligação com o Outro.
***
Do fracasso ao sucesso: narrativas da Igreja Universal nas
madrugadas mineiras
Marco Túlio de Sousa98
O trabalho oferece uma análise sobre a Programação IURD mineira,
conjunto de programas veiculados pela Igreja Universal durante as
madrugadas no estado de Minas Gerais. Partimos de uma revisão da
literatura acadêmica sobre a IURD e sua inserção na mídia para
situar o contexto em que a Programação IURD mineira se inscreve.
Em seguida, lançamos mão da discussão de Ricoeur sobre as
narrativas, para pensarmos como as narrativas da Igreja Universal
se articulam nestes programas e o tipo de relação que procuram
estabelecer com o público. Assim, identificamos uma estrutura
comum a todos os programas que denominamos “arquitetura
narrativa”. Esta é composta por “narrativas de sucesso”, “narrativas
de fracasso” e comentários dos pastores.
***
Publicidade X Intolerância: Campanha O Boticário, Dia dos
Namorados
Juliana Souto99
Marco Túlio de Sousa, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). E-mail: marcotuliosousa@hotmail.com. O presente
trabalho constitui um excerto da dissertação “As narrativas do Reino: análise
narrativa de programas televisivos da Igreja Universal nas madrugadas
mineiras” apresentada junto ao programa de pós-graduação em Comunicação
da UFMG. Orientador: Dr. Carlos Alberto de Carvalho (UFMG).
98
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Propomos uma breve reflexão das práticas publicitárias que estão
surgindo no campo da comunicação contemporânea, onde
observamos grandes marcas transmutando o teor do diálogo
publicitário utilizado há décadas, e trazendo a público o seu apoio à
diversidade sexual, através de um posicionamento de forma massiva
na mídia. Através da análise da campanha da marca de cosméticos
O Boticário, para o Dia dos Namorados em 2015, temos um filme
publicitário em apoio a todo tipo de relacionamento, inclusive os
homoafetivos, que gerou uma discussão em torno do consumo no
Brasil, e uma grande expectativa em relação ao retorno em vendas
da marca no período, visto que foi considerada uma publicidade que
contribuiu para queda de paradigmas e preconceitos, mas com uma
forte repercussão na mídia digital em tempos de intolerância e ódio
nas redes sociais.
***
Cartografia das manifestações religiosas na campanha “Dia dos
Namorados O Boticário”
Marcela Costa100 e Rodrigo Stefani Correa101

A partir do método cartográfico (DELEUZE; GUATTARI, 1995),
propomos acompanhar a produção de territórios discursivos e das
percepções de um determinado grupo de pessoas. Nosso objetivo, a
partir disso, é analisar comentários sobre a campanha “Dia dos
Namorados O Boticário” tomando como base as manifestações
religiosas. A campanha gerou polêmica por retratar casais
homoafetivos e provocou movimentos de boicote à marca,
principalmente por parte dos evangélicos. Para tanto, reunimos
postagens na fanpage oficial de O Boticário, no período de
99 Mestranda

do PPGCOM/UFPE e integrante do Grupo de Pesquisa “Publicidade
nas Novas Mídias e Narrativas do Consumo”. E-mail: julianasoutope@gmail.com.
100 Doutoranda
do Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal de Pernambuco (PPGOM/UFPE). Bolsista FACEPE. E-mail:
marcelapup@gmail.com
101Professor Dr. do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal
de Pernambuco. E-mail: rodrigocorrea.ufpe@gmail.com
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veiculação da campanha do Dia dos Namorados – dia 25 de maio até
12 de junho de 2015 – e no site Reclame Aqui (site de reclamações
dos consumidores em relação às marcas).
***

Pôster
Em nome de Deus e do amor heteronormativo: Repercussões e
argumentos religiosos nas mídias sociais contra a campanha do Dia
dos Namorados do O Boticário
Marcela Pereira Patriota102
Este pôster é o resultado da análise de diversas postagens com
repercussões e argumentos religiosos nas mídias sociais contra a
campanha do Dia dos Namorados do O Boticário. O comercial em
questão foi veiculado em junho de 2015 e recebeu elogios e críticas
com as mais diversas ênfases. Para este trabalho, contudo, nos
detemos apenas na análise das postagens que utilizam argumentos
religiosos para defender o amor heteronormativo ao mesmo tempo
em que atacam a campanha.
***

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
A evolução das prescrições materiais de caráter religioso no
contexto ocidental: os caminhos do estoicismo na visão da
antropologia de matriz interpretativa
André Vicente Reina Torres Vouga103
Graduanda do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica
de Pernambuco. E-mail: marcelapatriota@hotmail.com
102
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A comunicação aqui proposta pretende pensar as transformações
das prescrições religiosas ligadas ao consumo no contexto
ocidental, dentro da percepção da chamada escola interpretativa
anglo-saxã. Inclui também a austeridade apregoada pelas primeiras
linhagens protestantes, através da noção de ascese pela obra. E,
ainda, sua posterior ruptura através da ligação entre bom gosto e
boa índole, junto com o aparecimento da noção de ascese pelas
graças obtidas, dentro da chamada teologia da prosperidade. Para
enfim alcançar as influências orientais mais recentes, a partir do
contexto das revoluções contra-culturais, com a retomada de
premissas como o desapego material e o abandono da noção
individualista de felicidade. O foco principal recai nos limites da
percepção do comedimento nesses diferentes contextos e sobre
suas transformações.
***
Entre o discurso religioso e o “des-curso” das intolerâncias:
pluralismo, mercado e disputa institucional midiática – um episódio
brasileiro
Victor Breno Farias Barrozo104
Nesta comunicação, pretendemos tematizar a respeito de como o
processo de secularização no cenário brasileiro desencadeia o
fenômeno da pluralização e do mercado religioso. Nesta situação, a
plataforma midiática se torna um dos principais espaços a partir de
onde se projetam os discursos religiosos e os “des-cursos” das
intolerâncias entre as instituições. Com a concorrência religiosa,
Doutor em comunicação social, professor adjunto da UFPE, vinculado ao
grupo
de
pesquisas
Publicidade
e
Novas
midias.
E-mail:
vouga.andre@gmail.com
103

104 Doutorando

pelo programa de pós-graduação em Ciências das Religiões pela
UFPB. Mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, por onde também é
especialista. Pós-graduado em Sociologia pela UGF. Membro da Associação
Brasileira de História das Religiões (ABHR). E-mail: victorbrenofb@gmail.com
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estas denominações precisam se valer de estratégias de legitimação
de suas dominações através da marketização, mediante uma
gramática religiosa, de seus bens de salvação em oposição aos
outros grupos. Analisaremos representativamente um episódio entre
a IURD e IMPD.
***
A comunidade do Padre Marcelo Rossi no Facebook numa
perspectiva de autopromoção e uso mercadológico do espaço
Adriana do Amaral Freire105
A sociedade em rede reconfigurou não apenas as noções de tempo e
espaço, mas principalmente as relações entre pessoas e
instituições, e as denominações religiosas não ficaram imunes ao
novo contexto. As personalidades clericais, independentes da
eclesiologia professada descobriram as redes sociais como lócus
profícuos para a propagação da fé. O Padre Marcelo Rossi, é uma
dessas personalidades midiáticas do catolicismo brasileiro a ocupar
tais espaços. Sua ação nas redes sociais chama atenção,
principalmente pelos números de seguidores que atrai. Justamente
pela observação desse peculiar investimento midiático, o objetivo
desta pesquisa é analisar o discurso disseminado e as interações
dos seguidores na fanpage do Padre Marcelo Rossi no Facebook,
buscando diagnosticar se há uma perspectiva de autopromoção e
uso mercadológico do espaço.
***
Ser jovem é ser visionário: o Gladiadores do Altar e a retórica da
superação
Edlaine de Campos Gomes106
Doutoranda em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco –
PPGCOM- UFPE. Professora Substituta no curso de Relações Públicas,
Departamento de Comunicação - DECOM, da Universidade Federal da Paraíba –
UFPB. E-mail: adriana.amaral@gmail.com.
105
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A mais recente controvérsia cujo personagem principal é a IURD, foi
a que envolveu o projeto denominado Gladiadores do Altar,
coordenado pela Força Jovem Universal (FJU). Um vídeo veiculado
em um blog do grupo, mostrando uma atividade realizada no âmbito
de uma reunião da igreja, ganhou repercussão nacional. As imagens
de jovens uniformizados marchando até o altar, diante do qual em
uníssono proferiam que estavam “prontos para a batalha”, em uma
performance militarizada, gerou manifestações públicas de vários
atores sociais. Esta comunicação problematiza a controvérsia
gerada pela performance, analisando os discursos produzidos em
seu âmbito: acusações de fundamentalismo, relativizações de
acadêmicos e respostas elaboradas pela igreja. A discussão será
norteada pela noção de “retórica da superação”, com o intuito de
inserir as ações do Gladiadores do Altar no modo de “ser Universal”.
***

Pôster
Consumo no mercado fonográfico Gospel: Do Spiritual Negro ao
Rock Cristão
Vanessa Porto Caldas107
A música, como uma ponte de encontro com o Divino, vem sendo
usada desde meados da Igreja primitiva. Entretanto, foi no século XX
que o desenvolvimento das mídias modernas e a massificação do
Spiritual ou Negro Spiritual, que a música figurou como uma parte
importante das celebrações Cristãs. Hinos como “Wade in The
Watter”, “Amazing Grace” e “Ol Man River” fizeram tanto sucesso,
que trouxeram um retorno financeiro inesperado para época.
Atualmente, no cenário nacional e internacional, é a música Gospel
que ainda sustenta o mercado fonográfico, criando novos nichos de
Doutora em Ciências Sociais (PPCIS-UERJ), docente da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora Jovem Cientista do Nosso Estado,
Fundação Carlos Chagas de Pesquisa (FAPERJ). E-mail: edlaine@gmail.com
107 Graduanda vinculada ao Curso de Publicidade e Propaganda na Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: nessaportocaldas@gmail.com.
106
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consumo, sendo possível encontrar desde hinos mais tradicionais a
estilos, antagônicos no passado, como o rock.
***

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Religião e terceira idade: pensando as práticas de consumo de
idosos no Brasil
Diego Antonio de Oliveira108
No Brasil, algumas pesquisas e estudos que vêm sendo
desenvolvidos sobre a terceira idade apontam que o tema se
transformou numa questão social. Uma das consequências do
aumento desse grupo é a expansão de mercados segmentados,
inclusive em sua aproximação com o universo religioso, tema que
nos interesse particularmente neste trabalho. Nossa proposta é
pensar se ou em que medida as religiões exercem influência sobre o
consumo de pessoas com mais de 60 anos, a partir da análise dos
dados da pesquisa do Instituto de Pesquisas Ipsos através do EGM
Marplan com o cruzamento da declaração das religiões dos
brasileiros dos 13 principais mercados brasileiros versus o
comportamento e consumo de produtos e marcas.
***

Professor da Faculdade Belas Artes e Mackenzie. Mestre em Comunicação
peça Faculdade Casper Libero e Bacharel em Comunicação Social pela
Faculdade Rio Branco. E-mail: diego.oliveira@belasartes.br
108
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Felicidade X Prosperidade: entre o discurso religioso da IURD e a
construção de uma harmonia interior nos Fiéis
Solange Tavares109
A Ordem Espiritualista Cristã (Vale do Amanhecer) abriga uma série
de entidades que transitam em diversas doutrinas religiosas entre
elas a figura mítica dos pretos-velhos oriunda das religiões afrobrasileiras. Alguns trabalhos espirituais feitos nos templos requerem
o atendimento destas entidades que, entre as atividades realizadas,
uma das mais habituais é a consulta espiritual no trabalho
denominado “Tronos”. Através de observações em campo e
entrevistas já realizadas, a presente comunicação pretende
analisarcomo se dá a relação entre os Pretos-Velhos e o consulente
conhecido como “paciente”que, entre outros objetivos, intenciona a
cura no tratamento espiritual.
***
Modernidade, religião e consumo: o simbolismo do poder de
Serignes islâmicos mourides em plataformas midiáticas
Fanny Longa Romero110
Este trabalho se propõe a discutir estratégias de produção simbólica
religiosa, construída e operacionalizada em plataformas virtuais, por
imigrantes africanos senegaleses muçulmanos, adeptos à confraria
mouride de expressão islâmica, na região Sul do Brasil. A proposta é
pensada no escopo da antropologia, a partir da construção de
pertencimentos
religiosos
e
identitários
na
inter-relação
modernidade, religião e consumo. Problematiza um heterogêneo
repertório de imagens e bens religiosos, discursos e sentidos
Mestre em Comunicação pela UFRPE, Professora de Jornalismo e Publicidade
e Propaganda. E-mail: sol.tavares@hotmail.com.
110 Doutora em Antropologia Social (UFRGS) e Pós-doutora em Ciências Sociais
(UNISINOS). Atualmente atua como pesquisadora no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais PNPD/CAPES, na Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE/Campus Toledo). E-mail: fanny.longa@gmail.com
109
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produzidos e consumidos sobre o simbolismo do poder de guias
religiosos mourides (serignes) e a forma como seus adeptos
elaboram estratégias que parecem apontar a uma „moral‟ ou „ética‟
profética.
***

Pôster
Estratégias e valor simbólico atrelados à marca/campanha “Eu
escolhi esperar”
Kharen Hellen Paulino da Silva111
Manuella Palhares Ferreira de Miranda112
De acordo com Kotler (1998), marca é um nome, termo, sinal,
símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de
identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de
vendedores e de diferenciá-los dos concorrentes. Dessa maneira, o
“Eu escolhi esperar”, campanha cristã pró-castidade idealizada pelo
pastor Nelson Júnior, pode ser entendida como marca por prestar
serviços de aconselhamento sobre sexualidade e vida sentimental
através de palestras, por exemplo, além de deter uma rede variada
de produtos. Essa campanha tem conquistado mais adeptos e se
popularizado desde o seu lançamento em 2011. Pretendemos
investigar e analisar quais estratégias foram utilizadas para atrair
seguidores de todo o Brasil e gerar o valor, positivo ou não, que hoje
está ligado à marca.
***

Estudante de Graduçação 5º semestre do Curso de Publicidade e Propaganda
da
UFPE,
Bolsista
de
Iniciação
Científica-PIBIC.
E-mail:
kharen_hellen@hotmail.com.
112 Estudante de Graduçação 5º semestre do Curso de Publicidade e Propaganda
da
UFPE,
Bolsista
de
Iniciação
Científica-PIBIC.
E-mail:
manu.palhares.miranda@gmail.com.
111
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GT 11 – Neopaganismo, bruxaria,
ocultismo, magia e nova era
Coordenação
Karina Oliveira Bezerra
Doutoranda em Ciências da Religião, UNICAP.
Integrante do grupo de pesquisa: Religiões,
Identidades e Diálogos. Sócia da ABHR.

Resumo
O objetivo desse GT é criar um espaço de discussão e
compartilhamento de pesquisas nas áreas das seguintes temáticas:
Neopaganismo, Bruxaria, Ocultismo, Magia e Nova Era. Esses
tópicos se relacionam entre si, entre outros, por representar
crenças que desfizeram a hegemonia do sistema institucional
religioso cristão, no ocidente do século XIX. A Revolução Francesa
rompeu com a igreja, mas ao contrário do que se prognosticou, o
mundo não se desencantou. Ele se reencantou com fontes advindas
da espiritualidade oriental, e com as antigas religiões dos povos
europeus pré-cristãos, os afamados pagãos. Um século antes de o
novo milênio surgir, a Nova Era, foi anunciada por ocultistas, magos,
e bruxos. Na atualidade, sistemas mágicos e religiosos vinculados as
temáticas citadas, mantem taxas de crescimento, aderência e
representatividade no tecido social, não só do mundo, mas também
do Brasil, sendo fundamental para os estudos de religião, pesquisas
e debates científicos sobre os temas referidos.

213

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

O ocultismo de
Blavatsky: O
pioneirismo da
Sociedade Teosófica
no Nordeste brasileiro

Sem atividades

Sem atividades

Everton Esperidião
de Melo
LIER

Expressões literárias
do reencantamento
do mundo: Promethea
de Alan Moore
Emmanuel Ramalho
de Sá Rocha
UFPB

O Movimento Hare
Krishna em
Pernambuco (19731996)
Leon Adan G. de
Carvalho
UFRPE

Panteístas – novos &
velhos pagãos
Miguel Colaço
Bittencourt
UFPE
e Roberta Bivar
Campos
UFPE
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A reintegração dos
gêneros na oração
sacerdotal de Jesus
Cristo: a androginia
em análise
soteriológica
esotérica
Rafael Heneine
UFPB
e Fabrício Possebon
UFPB

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
O ocultismo de Blavatsky: O pioneirismo da Sociedade
Teosófica no Nordeste brasileiro
Everton Esperidião de Melo113
O presente trabalho tem como objetivo investigar a atuação da
Sociedade teosófica no nordeste brasileiro, observando seu
crescimento em detrimento de atitudes pioneiras da instituição na
região. Tal analise se apresenta como importante visto a escassez
de trabalhos sobre tal temática, a principal demanda a ser atingida é
aquela que diz respeito à falta de dados organizados e fontes para a
pesquisa histórica a respeito das influencias de Blavatsky no Brasil.
***

Graduando em História pela Universidade Federal de Alagoas, membro do
LIER Laboratório Interdisciplinar de Estudos da Religião. E-mail:
everton_schindler@hotmail.com
113
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Expressões literárias do reencantamento do mundo:
Promethea de Alan Moore
Emmanuel Ramalho de Sá Rocha114
O artigo aborda a literatura das histórias em quadrinhos, também
conhecidas como HQs, e o ocultismo contemporâneo, um agente do
reencantamento do mundo, sendo esse uma crítica e produto da
modernidade. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é analisar a HQ
Promethea, de Alan Moore, publicada em 1999, e que aborda o
ocultismo de forma didática. Busca-se identificar quais são os
elementos do ocultismo na obra e como estes e a própria HQ de
Moore se inserem no processo de reencantamento do mundo. Como
metodologia, o trabalho faz uso de pesquisa bibliográfica e a forma
de abordagem é qualitativa em função das características do tema
estudado. O marco teórico conceitual utilizado para fundamentar a
pesquisa é a sociologia da religião.
***
O Movimento Hare Krishna em Pernambuco (1973-1996)
Leon Adan G. de Carvalho115
O Movimento Hare Krishna pode ser considerado como um dos
Novos Movimentos Religiosos que despontaram no Ocidente no
contexto polissêmico e contestatório das décadas de 1960 e 1970. O
presente trabalho busca analisar a inserção desse movimento
religioso de origem indiana no estado de Pernambuco e de que
forma suas particularidades religiosas, sociais e culturais se
desenvolveram na sociedade local durante o período de 1973 a
1996. Pudemos perceber que o Movimento Hare Krishna passou por
diferentes fases e diversificadas representações foram construídas
Mestre em Sociologia, doutorando em Ciências das Religiões pela
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: emmanuel.rsr@gmail.com
115 Mestrando em História Social da Cultura Regional pela UFRPE. O autor
desenvolve pesquisa sobre o tema do artigo orientado pela professora doutora
Ângela Grillo. E-mail: leon.agcarvalho@gmail.com
114
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sobre o Movimento gerando imagens, conflitos, negociações,
estranhamentos e encantos.
***
Panteístas – novos & velhos pagãos
Miguel Colaço Bittencourt116 e Roberta Bivar Campos117
Este trabalho se refere à Sociedade Panteísta Ayahuasca, grupo
localizado em Pernambuco, cujo tem como práticas ritualísticas o
uso da ayahuasca - bebida tradicional indígena composta por duas
plantas (Banisteriopsis caapi e Psichotria viridys). As práticas da
SPA
estão
associadas
a
perspectiva
cosmo-existencial,
desenvolvida pelo fundador do grupo, a qual aborda uma
(des)continuidade religiosa pela característica filosófica e
ecológica. São nestas (des)continuidades que os panteístas se
consideram como pagãos, visando o retorno do sagrado naturalista.
Portanto, este trabalho apresenta uma reflexão sobre o cenário New
Age, os processos de homogenização religiosa da modernidade e o
sentido do sagrado diante destas questões.
***
A reintegração dos gêneros na oração sacerdotal de Jesus
Cristo: a androginia em análise soteriológica esotérica
Fabrício Possebon118 e Rafael Heneine119
Mestre em antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia
da UFPE (PPGA-UFPE), pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos sobre
Religiosidade Populares (NERP) e coordenador técnico-científico da Revista de
Estudos
e
Investigações
Antropológicas
(REIA).
E-mail:
miguelcolacob@gmail.com.
117 Orientadora da pesquisa em questão, docente do Programa de PósGraduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco – PPGA UFPE,
com
PHD
pela
Universidade
de
St.
Andrwes.
E-mail:
robertabivar@gmail.com
118 Professor e Coordenador do Departamento de graduação de Ciências das
Religiões da UFPB. Doutor em Letras. E-mail: fabriciopossebon@gmail.com
119
Bacharelando em Ciências das Religiões pela UFPB. E-mail:
rafaelheneine@gmail.com
116
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A união com a divindade tendencia ser a metanoia basilar do fator
soteriológico das religiões ocidentais, grosso modo analisando. O
homem primordial mítico seria aquele que tinha no âmago de sua
origem a essência andrógina divina, afastado dessa, pela cisão das
polaridades masculina e feminina. A coincidentia oppositorum é a
absoluta unidade-totalidade que interessaria ao profano alcançar,
reintegrando nos opostos a união com o sagrado, hipoteticamente
perdida. Esta noção é então utilizada para propormos nossa
interpretação do Cap. XVII, do Evangelho de João, como a evidência
dessa unidade primeva e ulterior. Em síntese, na oração, Cristo
andrógino dirige-se a seu Pai autógeno.
***
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GT 12 – Personagens do(s)
protestantismo(s) no Brasil:
história(s) & memória(s)
Coordenação

Drance Elias da Silva
Doutor em Sociologia pela
Universidade
Federal
de
Pernambuco (UFPE). Professor
adjunto
da
Universidade
Católica
de
Pernambuco
(UNICAP). Sócio da ABHR.

José Roberto de Souza
Doutorando em Ciências da
Religião
pela
Universidade
Católica
de
Pernambuco
(UNICAP); Mestre em Ciências
da Religião (UNICAP); Mestre
em Teologia e História (SPN).
Professor na Universidade do
Vale do Acaraú (UVA). Sócio da
ABHR.

Resumo
A proposta deste Grupo de Trabalho (GT) é reunir, discutir e
aproximar pesquisas que enfoquem as relações entre história(s) e
memória(s) sobre os diversos personagens do(s) protestantismo(s)
no Brasil que emergiram ou ganharam visibilidade no decorrer dos
séculos e que contribuíram para a elaboração de novas identidades
e espacialidades culturais. Pretendemos abordar as relações que
esses líderes protestantes estabeleceram com a sociedade
brasileira, enfocando as estratégias de inserção no campo religioso
do País, os projetos educacionais, a participação em instâncias
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políticas, a estrutura eclesiástica, bem como os espaços de
sociabilidades construídos internamente. Com isso, desejamos
promover o debate de pesquisas em andamento, estudos
consolidados e novas abordagens interdisciplinares.
Programação
Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Reverendo Jeronimo
Gueiros: Notas
Póstumas de Recortes
Jornalísticos (1953)

Sem atividades

Sem atividades

Drance Elias da Silva
UFPE UNICAP
e Jose Roberto de
Souza
UNICAP

As duas (p)artes da
vida de Gióia Júnior:
entre a poesia e
política
Júlio César Tavares
Dias
UFJF

A Justiça do Trabalho
e a Igreja
Presbiteriana do
Brasil: o caso João
Dias de Araújo
Márcio Ananias
Ferreira Vilela
ANPUH-PE
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John Rockwell Smith
e a nova identidade
religiosa no Recife do
século XIX: De
lampejos à fixação do
presbiterianismo na
Veneza Brasileira
(1873-1899)
Rafaelle Cristine
Custódia da Silva
UFRPE

Trajetórias por um
protestantismo
ecumênico: memórias
de membros do Setor
de Responsabilidade
Social da Igreja
(SRSI), da
Confederação
Evangélica do Brasil
(CEB)
Zilma Adélia Soares
Lopes
UFPE

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Reverendo Jeronimo Gueiros:
Notas Póstumas de Recortes Jornalísticos (1953)
Drance Elias da Silva120 e Jose Roberto de Souza121
Possui Doutorado e Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Bacharelado em Filosofia pela Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP) e Bacharelado em Teologia pelo Instituto de Teologia do
Recife (ITER). Professor adjunto da Universidade Católica de Pernambuco 120
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Para alguns ele foi considerado o “Leão do Norte”, para outros, a
“Águia”. Mas, o certo é que, além do profícuo oficio pastoral,
Jeronimo Gueiros destacou-se também, como um dos mais
respeitosos acadêmicos da sua época, sendo essa, marcada por
inúmeros nomes de destaque na Academia Pernambucana de
Letras. Chegando até mesmo, a ocupar a sua presidência. Jeronimo
dedicou o seu maior tempo de trabalho e vida, na capital
pernambucana, onde terminou a sua jornada, falecendo no ano de
1953. A sua morte foi motivo para que todos os jornais locais
publicassem notas de pesar. O objetivo, portanto, desse trabalho é
analisar a importância que Jeronimo Gueiros teve para a sociedade,
a partir dessas notas póstumas, publicadas em alguns jornais: Folha
da Manhã, Diário da Noite, Jornal do Commercio, Diário de
Pernambuco e outros.
***
As duas (p)artes da vida de Gióia Júnior:
entre a poesia e política
Júlio César Tavares Dias122
Rafael Martins Gióia Junior (1931 – 1996) foi considerado como um
dos importantes poetas evangélicos e teve forte atuação como
radialista e na vida política, tendo sido deputado federal pela
ARENA. Semelhantemente ao Rei Davi, chamado de rei-pastor ou rei
poeta, Gióia Júnior dividiu sua atuação entre a política e a poesia.
Foram duas formas de dar o seu testemunho cristão. São marcas
dos versos de Gióia Júnior o engajamento social como uma
exigência do evangelho e o retrato de cenas bíblicas e familiares.
Mestrado em Ciências da Religião e do Bacharelado em Teologia. Tem
experiência na área de Sociologia da Religião e Teologia.
E-mail:
dranceelias1991@gmail.com
121 Professor e Coord. do Deptº de História da Igreja (SPN); Doutorando em
Ciências da Religião (UNICAP), Mestre em Teologia e História (SPN); Mestre em
Ciências da Religião (UNICAP); Especialista em História da Religião e da Arte
(UFRPE);
Bacharel
em
Teologia
(SPN/UNICAP).
E-mail:
revjoseroberto@gmail.com
122 Doutorando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de
Fora. Bolsista CNPQ. E-mail: julio.tavares.dias@gmail.com
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Há um enorme vácuo nos estudos sobre a poesia evangélica. Nossa
comunicação visa então contribuir para preencher este vácuo.
***
A Justiça do Trabalho e a Igreja Presbiteriana do Brasil:
o caso João Dias de Araújo
Márcio Ananias Ferreira Vilela123
A pesquisa visa compreender como a Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB), durante a vigência do regime civil e militar, comportou-se no
instante que teve a sua organização de poder questionada. É
revelador, nesse sentido, o caso do pastor João Dias de Araújo que,
ao longo da década de 1960, trabalhou como professor do Seminário
Presbiteriano do Norte (SPN) na cidade do Recife. Intentamos
entender as complexas relações de trabalhos consolidadas pela a
IPB, tendo como ponto principal, as disputas trabalhistas
envolvendo o citado pastor/professor durante a década de 1970. O
mesmo, após ter sido apontado/acusado de propagar uma teologia
ecumênica e de ter ligações com a doutrina comunista foi expulso do
SPN. Fato que o levou a recorrer à justiça trabalhista com o objetivo
de garantir uma série de direitos adquiridos ao longo de dez anos de
docência.
***
John Rockwell Smith e a nova identidade religiosa no Recife
do século XIX: De lampejos à fixação do presbiterianismo na Veneza
Brasileira (1873-1899)
Rafaelle Cristine Custódia da Silva124
Este trabalho visa analisar a vinda dos presbiterianos para a capital
pernambucana com a chegada do Revendo J. R. Smith à capital da
Pós-Doutorando Júnior CNPq. E-mail: ananiasvilela@hotmail.com
Mestranda em História Social da Cultura Regional – UFRPE. Trabalho
orientado pela Profa. Drª Vicentina Maria Ramires Borba (Orientadora) – UFRPE.
E-mail: raffacustodia@yahoo.com.br
123
124
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província, até 1899, quando será criado o Seminário Presbiteriano
do Norte. A pesquisa se dá no momento de fundação da tradição
religiosa protestante no século XIX, tomando por experiência uma
comunidade local e seus sujeitos como indicadores de processos
mais amplos de mudanças e transformações. Após cinco anos
trabalhando no Recife, o reverendo Smith organizou a Igreja
Presbiteriana de Recife, em agosto de 1878. Através da inserção do
presbiterianismo, busca-se conhecer como esse grupo que
“transgride” e reinventa a forma de culto, firma-se como uma nova
proposta religiosa, criando uma nova identidade e explicando o
desenvolvimento do protestantismo em uma cultura, como a
recifense, marcada pelo catolicismo, além da presença das religiões
não-cristãs.
***
Trajetórias por um protestantismo ecumênico: memórias de
membros do Setor de Responsabilidade Social da Igreja (SRSI), da
Confederação Evangélica do Brasil (CEB)
Zilma Adélia Soares Lopes125
Neste artigo, focalizaremos a atuação de indivíduos, cujas posições
teológicas enfatizavam um maior diálogo entre os cristãos e a
situação político-social no Brasil. Para tanto, apresentaremos um
panorama da emergência e desenrolamento desse pensamento
religioso mais voltado para o social e, a partir disso, analisaremos as
memórias do metodista Carlos Cunha e dos presbiterianos Jether
Ramalho e Waldo César, que vivenciaram circunstância histórica
apresentada e atuaram intensamente na organização e realização
da IV Reunião de Estudos sobre a Reponsabilidade Social da Igreja,
pela Confederação Evangélica do Brasil (CEB) – a “Conferência do
Nordeste”, em 1962.
***

Bacharela e Licenciada em História pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). E-mail: zilma_adelia@yahoo.com
125
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GT

13 – Pluralismo religioso e
pluralismo democrático
Coordenação

David Pessoa de Lira
Doutor em Teologia, professor
do Departamento de Letras da
Universidade
Federal
de
Pernambuco (UFPE). Sócio da
ABHR.

Lilian Conceição
Pessoa de Lira
Doutora
em
colaboradora na
Joaquim
Nabuco
Sócia da ABHR.

da

Silva

Teologia,
Fundação
(Fundaj).

Resumo
O Grupo de Trabalho é um espaço inter e transdisciplinar na grande
área das ciências humanas, articulando diversas ciências, tais
quais: teologia, ciências da religião, filosofia, sociologia,
antropologia, direito, psicologia, educação, história e letras. Terão
prioridade os trabalhos que abordem pelo menos um dos temas,
com enfoque de gênero: pluralismo religioso, pluralismo
democrático, diversidade religiosa, intolerância religiosa e laicidade
do estado. Sendo assim, objetiva-se discutir sobre os vários
aspectos acadêmicos e suas metodologias, o tema de gênero e suas
implicações no âmbito do diálogo inter-religioso democrático.

225

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Sem atividades

Pluralismo religioso e
alteridade: uma
discussão sobre o
ensino da religião
Espírita nas escolas
estaduais e municipais
de Recife e Olinda
envolvendo o currículo
da disciplina de Ensino
Religioso

Religião na esfera
pública e Laicidade: um
estudo sobre terreiros e
políticas de igualdade
racial no Recife

Cláudio Henrique
Caldas Mattos
UFPE
A Volta do Hermetismo
para a Promoção da
Tolerância Religiosa
David Pessoa de Lira
UFPE

Maria Cristina do
Nascimento
UNICAP
e Zuleica Dantas Pereira
Campos
UNICAP

Respeito às
Diversidades: A Igreja
Episcopal Anglicana do
Brasil e sua proposta
inclusiva e ecumênica de
ser
Lilian Conceição da Silva
Pessoa de Lira
FUNDAJ
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O diálogo inter-religioso:
a partir da Mística de
Faustino Teixeira

O espaço escolar como
locus do diálogo interreligioso católico-judaico

Dyego Batista Ávila
UEPA

Maria Suely Fernandes
Pereira
FACINTER

Gênero, diversidade e
ensino religioso: a
emergência de um
debate

Perspectivas do diálogo
inter-religioso católicoislâmico à luz do Concílio
Vaticano II

Fernanda Santos do
Nascimento
UFPB

Murilo Cavalcante Alves
UFAL
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Jacob Boehme, místico e
profeta: a revelação da
natureza viva frente à
perseguição religiosa de
seus pares
João Florindo Batista
Segundo
UFPB
Movimento rosacruz do
século XVII, limiares ente
tolerância e intolerância
religiosa nas cortes
esotéricas da Alemanha
seiscentista

A visão de ateísmo de
alunos (as) do curso de
graduação em ciências
das religiões da UFPB
Narjara Lins de Araújo
UFPB

Hermetismo e
Renascimento: Alguns
aspectos de Tolerância
Religiosa
Otávio Santana Vieira
UFPB

José Carlos de Abreu
Amorim
UFPB

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Pluralismo religioso e alteridade: uma discussão sobre o ensino da
religião Espírita nas escolas estaduais e municipais de Recife e
Olinda envolvendo o currículo da disciplina de Ensino Religioso
Cláudio Henrique Caldas Mattos126
A pesquisa procura observar como vem sendo ministrado o Ensino
Religioso nas escolas estaduais e municipais de Recife e Olinda,
mais especificamente o trabalho que vem sendo feito com religiões
minoritárias, como a religião Espírita. Através da realização de
entrevistas com professores, gestores e representantes das
Graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE. E-mail: claudiohc.mattos@gmail.com
126
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secretarias estaduais e municipais de Recife e Olinda, procuramos
verificar a relação existente entre alteridade, tolerância e
intolerância religiosa no currículo da disciplina de Ensino Religioso.
Além da realização de entrevistas, estamos analisando o currículo
da disciplina, bem como tentando analisar como realmente se
efetiva as prescrições legais no dia-a-dia das escolas e nos
trabalhos junto às secretarias.
***
A Volta do Hermetismo para a Promoção da Tolerância Religiosa
David Pessoa de Lira127
No período da Renascença, com a descoberta do Corpus
Hermeticum, vários pensadores, entre eles, Marsilio Ficino, Pico
della Mirandola, Giordano Bruno, Flussas, Hannibal Rossel,
Francesco Patrizzi, Sebastian Franck, Richard Hooker, viram no
Hermetismo a possibilidade de estabelecer o diálogo com o
“diferente”. Antes mesmo da Reforma Protestante, Ficino, Mirandola
e Bruno propunham uma Reforma tolerante baseada no Hermetismo,
no qual estava fundada a inclusividade. O Hermetismo foi a fonte
inspiradora para a religião e a ciência daquele tempo. Na atualidade,
Gilbert Durand defendeu que hermetica ratio retorna sempre em
tempo de crise no âmbito religioso e científico. Considerando essa
afirmação, a volta do Hermetismo pode promover a tolerância
religiosa atualmente? Este artigo objetiva apontar os fundamentos
herméticos como promoção da tolerância religiosa na atualidade,
buscando respaldá-los na observação de Durand.
***
O diálogo inter-religioso: a partir da Mística de Faustino Teixeira
Dyego Batista Ávila128
Bacharel, Mestre e Doutor em Teologia pelas Faculdades EST. Professor do
Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Email: lyrides@hotmail.com
127

228

Grupo de Trabalho 13

A presente pesquisa vem ressaltar a importância tanto do dialogo
inter-religioso, mas, sobretudo o entendimento do campo místico
como área de pesquisa e principalmente ressaltar nele um ponto em
comum dentre as religiões e, por conseguinte perceber essa
vertente mística que caminha em consonância pelas crenças
religiosas. Contudo, o que se vê é uma crise político-ideológica, que
prioriza o poder, o ter e o ser, e esquece ou passa despercebido
todas as riquezas e a sabedoria infinita de Deus, junto com seus
ensinamentos. Não podemos preconizar um diálogo que
desconhece, nega ou despreza o valor de outras tradições
religiosas, devemos ter consciência do valor cultural e do pluralismo
religioso existente, temos que perceber o valor da convicção do
outro, e não reconhecer Deus como exclusivo de uma ou outra
tradição.
***
Gênero, diversidade e ensino religioso: a emergência de um debate
Fernanda Santos do Nascimento129
A intolerância à diversidade cultural tem sido uma marca no Brasil
desde sua gênese, e a deslegitimação das diferenças, sempre foi a
alternativa adotada para o silenciamento da diversidade. No que se
refere a questão de gênero, essa é ainda uma temática complexa, e
a sua inserção no currículo escolar pouco tem ganhado espaço.
Assim, sendo o componente curricular de Ensino Religioso, lugar de
diálogo inter-religioso e respeito as diferenças, à diversidade de
gênero não deve ficar de fora desse espaço. Destarte, o presente
artigo, por meio de estudo teórico apresenta reflexões acerca da
necessidade da inclusão dessa temática no currículo de Ensino
Mestrando em Ciências da Religião, Universidade do Estado do Pará – UEPA.
E-mail: dyegoavila@hotmail.com
129Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religiões (PPGCR) da
Universidade Federal da Paraíba. Integrante ao grupo de pesquisa Formação,
Identidade, Desenvolvimento e Liderança de Professores de Ensino Religioso
(FIDELID) UFPB/CNPq. E-mail: fernandasantos0302@hotmail.com
128
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Religioso. Dentre os teóricos utilizados estão Oliveira (2015) e
Miskolci (2009).
***
Jacob Boehme, místico e profeta: a revelação da natureza viva
frente à perseguição religiosa de seus pares
João Florindo Batista Segundo130
Em plena Reforma, na Alemanha do final do século XVI e início do
XVII, surgiu aquele que seria aclamado como o “príncipe dos
filósofos divinos”: Jacob Boehme (1575-1624). Mas quais eram as
ideias deste místico e por que elas incomodaram o clero local?
Boehme trazia novamente à cena a questão do mal na Criação de um
ponto de vista semelhante ao de um pensador anterior, Mestre
Eckhart, mas com consideráveis avanços. A propositura boehmiana,
à luz de Gilbert Durand, era de caráter contraditorial, pois
harmonizava as concepções de bem e de mal como não mutuamente
excludentes: ele os percebia enquanto princípios essenciais à
manifestação do mundo sensível. Nosso debate aqui se pautará pela
análise da censura sofrida pelo “teósofo teutônico” no contexto
protestante e também no fato de que, a despeito disso, deu-se a
aceitação de seus conceitos por movimentos emergentes, que o
tornaram um autor consagrado no seio do esoterismo ocidental.
***
Movimento rosacruz do século XVII, limiares ente tolerância e
intolerância religiosa nas cortes esotéricas da Alemanha
seiscentista
José Carlos de Abreu Amorim131
Mestrando do PPGCR-UFPB. Membro do grupo de pesquisa Videlicet. E-mail:
jf.segundo@gmail.com
131 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCRUFPB). Membro do grupo de pesquisa Videlicet. E-mail: carlosrc23@gmail.com
130
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Quando ouvimos o termo rosacruz, sempre vem a tona os manifestos
surgidos no século XVII, Fama (1614), Confessio (1615) e as Bodas
Alquímicas (1616), quando os mesmos surgem a Alemanha está a
quase cem anos da publicação das 95 teses de Lutero, vivenciando
neste período a Contrarreforma cuja casa dos Habsburgo, católica,
é a representante política secular deste contexto. Não temos
interesse de adentrar nesta seara e discutirmos os elementos
presentes nesta conjuntura, orientaremos nosso debate para um
terceiro caminho que se descortina – o das correntes esotéricas,
tais como a alquimia, a cabala, o hermetismo e o movimento
rosacruz. Este terceiro caminho agregou tanto católicos como
protestantes em suas fileiras, permitindo um ambiente de tolerância
frente aos ímpetos intolerantes que eclodiam na Europa. Este
trabalho conduzirá seus esforços para que possamos perceber as
aproximações entre as cortes católicas e protestantes através do
esoterismo alemão seiscentista, fruto de seu renascimento tingido
de tons alquímicos, herméticos, cabalistas, enfim esotéricos. Assim
esperamos mapear as confluências do contexto aqui exposto.
***

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Religião na esfera pública e Laicidade: um estudo sobre terreiros
e políticas de igualdade racial no Recife
Maria Cristina do Nascimento132 e Zuleica Dantas Pereira Campos133

Mestranda em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco;
técnica pedagógica do GTERÊ - Educação das Relações Étnico Raciais da
Secretaria de Educação do Recife. E-mail: Cristina.nascimento.com@gmail.com
133 Professora Adjunta 4 do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião
da Universidade Católica de Pernambuco. E-mail: Zuleica@unicap.br
132
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Este artigo versa sobre a participação de religiões de tradição afrobrasileira em processos de conquistas e afirmação de direitos e
políticas públicas, seu foco será no campo da Igualdade Racial e
Educação. A partir de pesquisas realizadas por Paula Montero e
Emerson Giumbelli faremos uma contextualização histórica da
relação entre política e religião na perspectiva da Laicidade ou
Secularização, fazendo intersecções com a história dos movimentos
sociais negros na educação e com produções acadêmicas sobre a
Lei 10.639/03, além de documentos oficiais.
***
Respeito às Diversidades: A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e
sua proposta inclusiva e ecumênica de ser
Lilian Conceição da Silva Pessoa de Lira134
A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), Província da
Comunhão Anglicana, se reconhece como uma pequena parte da
Igreja de Cristo que tem consciência de que não é proprietária de
Deus. Como parte do Anglicanismo, que é uma comunhão de igrejas
espalhadas em todos os continentes, e a exemplo da Comunhão
Anglicana, partícipe como um das fundadoras das instâncias
internacionais ecumênicas, tais como o Conselho Mundial de Igrejas
(CMI) e Conselho Latino-americano de Igrejas Cristãs (CLAI); a IEAB
é igreja-membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). O
presente artigo apresentará as contribuições da IEAB na vivência do
respeito à diversidade religiosa e de gênero.
***

Doutora em Teologia, PPG-Faculdades EST, São Leopoldo/RS, com tese
intitulada “Elementos Teopedagógicos Afrocentrados para Superação da
Violência de Gênero Contra as Mulheres Negras: diálogo com a ComunidadeTerreiro Ilè Àṣ ẹ Yemọjá Omi Olodò e “o Acolhimento que Alimenta A
Ancestralidade”. colaboradora na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). E-mail:
liliancsilva13@gmail.com.
134
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O espaço escolar como locus do diálogo inter-religioso católicojudaico
Maria Suely Fernandes Pereira135
No contexto histórico, o Catolicismo sempre se destacou por sua
intolerância ao Judaísmo, panorama que só veio a se modificar em
anos recentes, sobretudo devido às reflexões e iniciativas do
Concílio Vaticano II que, na Declaração Nostra Aetate, recomenda o
diálogo inter-religioso. E, no caso do Brasil, com a instituição da
Comissão Nacional do Diálogo Religioso Católico-judaico, pela
CNBB. Assim, esta pesquisa traz uma reflexão sobre algumas das
implicações presentes nesse diálogo, bem como suas projeções no
locus escolar, espaço por excelência propício para esse diálogo.
Analisa e sugere pontos comuns para a existência desse diálogo
entre as duas religiões, com o propósito pedagógico de estimular a
compreensão e a tolerância entre os educandos, em atenção,
principalmente, às recomendações da LDB nº 9394/1996, no Artigo
33, e suas modificações subsequentes.
***
Perspectivas do diálogo inter-religioso católico-islâmico à luz do
Concílio Vaticano II
Murilo Cavalcante Alves136
Historicamente, Islam e Catolicismo apresentam pontos de
convergência que inserem as duas religiões no contexto das
Bacharel e licenciada em Teologia – CESMAC; Graduada em Pedagogia FACINTER; Especialista em Metodologia do Ensino Religioso – FACINTER. Email: professorasuelypereira@gmail.com.
136 Doutor em Estudos Literários – Universidade Federal de Alagoas (UFAL);
Mestre em Letras e Linguística – UFAL; Especialista em Docência do Ensino
Superior – CESMAC- AL; Especialista em Metodologia do Ensino Religioso –
FACINTER – PR; Especialista em Filologia – PUC – MG; Pesquisador do Grupo de
Estudos Vieirianos – GEV; Pesquisador do NEPED – Núcleo de Estudo e Pesquisa
das Expressões Dramáticas ; Professor Adjunto do Curso de Letras da UFAL –
Campus do Sertão. E-mail: professor.mca@gmail.com.
135

233

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

Religiões Reveladas, com a adoção de livros sagrados como a Bíblia
e o Alcorão, que confluem em alguns aspectos como, por exemplo, a
existência e aceitação de profetas e princípios éticos comuns, e até
mesmo a escatologia sobre o final dos tempos; por sua vez, diferem
em alguns aspectos doutrinários e, por vezes, durante o percurso
histórico, as duas fés têm protagonizado antagonismos e confrontos
reducionistas impeditivos desse diálogo. Por sua vez, a Igreja
Católica, com a edição do Concílio Vaticano II, que reconheceu essa
circunstância histórica, vem preconizar o diálogo entre as duas
religiões. Desse modo, esta pesquisa objetiva identificar as
possibilidades concretas desse diálogo através da análise de alguns
pontos convergentes e divergentes entre ambas as religiões.
***
A visão de ateísmo de alunos (as) do curso de graduação em
ciências das religiões da UFPB
Narjara Lins de Araújo137
Partindo do ponto que a área de conhecimento, Ciências das
Religiões, pode ser transposição didática para o componente
curricular, Ensino Religioso, tem- se como objetivo geral –
compreender a visão de ateísmo de alunos (as) do curso de
graduação em Ciências das Religiões da UFPB, que pretendem atuar
como professores (as) do Ensino Religioso. E como objetivos
específicos - refletir como pode ser trabalhado o ateísmo na
formação dos professores do Ensino Religioso. A metodologia usada
foi por meio de uma pesquisa de campo, e do teste de Associação
Livre de Palavras. A análise das questões foi através da técnica de
Análise de Conteúdo de Bardin (1997).
***
Pedagoga e mestre em Ciências das Religiões (PPG-CR/UFPB). Professora
da rede estadual de ensino da Paraíba. Vinculada ao grupo de pesquisa Hagia
Sophia do PPG - CR/UFPB. E-mail: narjaralins@hotmail.com
137
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Hermetismo e Renascimento:
Alguns aspectos de Tolerância Religiosa.
Otávio Santana Vieira138
O presente trabalho pretende apresentar alguns aspectos de
diversidade e tolerância religiosa no Renascimento Italiano, expondo
a importância do Hermetismo como um elemento unificador e
pluralizador entre o cristianismo e o pensamento esotérico ou a ele
associado, em conjunto as concepções astrológicas e cabalísticas
da época. Para tanto evidenciaremos a imagem de Hermes
Trismegistos como marco central deste momento de diversidade e a
contribuição hermética para o surgimento de um esoterismo
ocidental. Pretende apresentar também a tensa relação entre os
saberes e as crenças, a qual não se mostra em perfeita harmonia
como podemos pensar.
***

Bacharel em Filosofia pela UFPB. Mestrando no Programa de Pós-Graduação
em Ciências das Religiões da UFPB. Membro do Grupo de Pesquisas VIDELICET
Religiões (UFPB) e do Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental de la
UNASUR. E-mail: otavio.filosofia@gmail.com.
138
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GT 14 – Religiões afro-brasileiras,
espiritismo(s) e “novos movimentos
religiosos”: trânsito religioso, diálogo
e interlocuções - Sessão 1
Coordenação

Dilaine
Soares
Sampaio
Doutora,
Professora
do
Departamento de Ciências das
Religiões e de seu Programa
de
Pós-Graduação
em
Ciências
das
Religiões
(DCR/PPGCR/UFPB).
Associada à ABHR.

João Luiz de Almeida Carneiro
Doutor,
Professor
da
Faculdade de Teologia com
ênfase nas Religiões Afrobrasileiras (FTU). Associado a
ABHR.

Resumo
A amplitude que denomina esse GT tem como intuito ao menos se
aproximar das movências que vêm ocorrendo no campo religioso
brasileiro, em que as fronteiras se mostram cada vez mais
“borradas”. Tomando como ponto de partida as religiões
afrobrasileiras, observam-se as suas conexões com o movimento
espírita bem como a presença de seus elementos no que vêm sendo
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denominado de “Novos Movimentos Religiosos” como, por exemplo,
nas Religiões Ayahuasqueiras, no Vale do Amanhecer e na Wicca. A
partir dessas considerações, este GT tem como objetivo incentivar o
diálogo entre pesquisadores que têm se debruçado sobre os
universos religiosos aqui mencionados, especialmente sobre esses
trânsitos, diálogos, interlocuções, enfim, que estão preocupados em
perceber as interfaces que se fazem através da dimensão simbólica,
mítica e ritual ou mesmo através das produções discursivas. Não
podendo e não desejando ignorar a dimensão de conflito e
controvérsias entre as várias religiões aqui mencionadas, serão bem
vindos também os trabalhos que caminham nesta direção.
Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Repensando as religiões
afro-brasileiras? Quando o
incomensurável torna-se
mensurável em números e
generalizações.

Em busca da
mandinga: algumas
observações sobre as
relações entre a
capoeira angola e o
terreiro

A presença do
candomblé na obra de
Clementina de
Jesus:um diálogo entre
o samba e as religiões
afro-brasileiras

Luís Felipe Cardoso
Mont‟mor
UFPB

Camila Luiza Souza da
Silva
UFPB

Toadas para mestres e
mestras: uma análise das
narrativas míticas
presentes na Jurema
Sagrada

Recuperando
memórias: Vicente
Mariano e o Terreiro
Senhor do Bonfim Ilê
Oxum Ajamim

Eduarda da Costa Coelho
UFPE
e Dilaine Soares Sampaio
UFPB

Larissa Sarmento Lira
UFPB

Religiões afrobrasileiras nas tramas
políticas em Alagoas e
Paraíba: um estudo
socioantropológico
sobre o Quebra de
Xangô (1912) e os
“panfletos apócrifos”
(2010)

Pedro Germano
UFPE

Maria Isabel Pia dos
Santos
UFPB
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Senhora da Encruzilhada:
do Corpo poético-dançante
a Pombagira

Santo Daime: práticas
mediúnicas na
doutrina da floresta

Katya Souza Gualter
UFRJ

Dávila Maria da Cruz
Andrade Nascimento
UFPB

Ele (a) é da igreja! Um
outro olhar sobre a
violência velada em
algumas escolas
públicas na Baixada
Santista
Marco Aurélio
FACULDADE
ITANHAÉM

As múltiplas faces de exu na
umbanda
Adriano O. Trajano Gomes
UFAL

O movimento religioso
do amanhecer:
Faces do imaginário no
vale do amanhecer
Glício Freire de
Andrade Júnior
UFPB

Discurso e Estética do
Xangô em Palmares,
PE.
Lwdmila Constant
Pacheco
UPE UFS
e Mayara Torlony
Ferreira
UPE

Processos de conversão ao
Movimento Hare
Krishna em Campina
Grande-PB

Cuidado de PretosVelhos: Uma análise do
trabalho de “Tronos”
no Vale do Amanhecer

Maylle Alves Benício
UFPB

Guilherme Hempel
Ferreira Gomes
UFPB

A Solução de Oxum:
Simbolismos Psicológicos

Candomblé e a
diversidade
religiosa:violência
simbólica, intolerância
e resistência

História e identidade
religiosa afrobrasileira: um olhar
sobre o Candomblé e a
Umbanda

Dulce Edite Soares
Loss
UVA

Henrique Golbery
Barbosa Correia
IFAL

Pôster

Ricardo Assarice dos
Santos
PUC – SP

239

2º Simpósio Nordeste da ABHR - Gênero e religião: Diversidades e (in) tolerâncias nas mídias

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Repensando as religiões afro-brasileiras? Quando o incomensurável
torna-se mensurável em números e generalizações
Pedro Germano 139
Diante da pluralidade do campo religioso brasileiro, surgem
atualizações interpretativas sobre o que muda e o que permanece
nas religiões afro-brasiileiras, nessa seara, Reginaldo Prandi,
apresentou duas glosas sobre a dinâmica desse segmento religioso
com base nos dados do senso de 2000 e 2010. Esse artigo consiste
fundamentalmente numa apreciação critica das interpretações
desse autor sobre os dados dos sensos religiosos referidos,
apresentamos nossas divergências sem, contudo, encerrar o debate
e concluímos que não se deve reduzir o incomensurável do
candomblé às medidas da religião no sentido convencional do termo
e que poucas religiões no cenário histórico brasileiro,
transformaram-se menos do que o candomblé.
***
Toadas para mestres e mestras: uma análise das narrativas míticas
presentes na Jurema Sagrada
Eduarda da Costa Coelho140 e Dilaine Soares Sampaio141
Mestrando em Antropologia pela UFPE, bolsista FACEPE e orientando de
Roberta Bivar Carneiro Campos. Graduado Ciências Sociais (licenciatura) pela
UFPE e graduando em História (licenciatura plena) UPE/FFPNM. Pesquisador do
Núcleo de Estudos das Religiosidades Populares (NERP), dentro do NERP vem
participando como vice-coordenador do Observatório das Religiões Indo-afrobrasileiras, ambos vinculados a UFPE. E-mail: sfqrick@gmail.com .
140 Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências das Religiões da
Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Raízes: grupo de pesquisa sobre
139
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O presente trabalho é fruto de pesquisa, em andamento, e tem como
objetivo analisar as narrativas míticas do Catimbó-Jurema, a partir
das toadas (músicas cantadas nos rituais) recolhidas nos terreiros
de Jurema na cidade de João Pessoa. Entende-se que por meio das
toadas é possível identificar os mitos das entidades mestres,
mestras e caboclos, normalmente tomadas como principais
entidades do Catimbó-Jurema. Nesta comunicação pretendemos
apresentar os primeiros resultados da pesquisa, analisando as
toadas de mestres e mestras já recolhidas bem como fazendo uso
das entrevistas já realizadas, buscando demonstrar que a Jurema
também possuiu uma mitologia, diferente do afirmado por alguns
autores pioneiros do campo de estudos afro-brasileiros.
***
Senhora da Encruzilhada: do Corpo poético-dançante a Pombagira
Katya Souza Gualter142
Estabeleço aqui inter-relações entre o Corpo poético-dançante e a
Pombagira observadas no processo de criação do filme Senhora da
Encruzilhada (Gualter, Brasil, 2014). O campo de experimentação
mobilizou a reconstrução, a partir do cotidiano, das experiências de
interação vividas ao longo de 42 anos entre o CorpoKatya e a
potência Pombagira Maria Mulambo: uma força invisível carregada
de extraordinária presença, tornando-me um corpo-lugar pleno de
religiões mediúnicas e suas interlocuções, vinculado ao PPGCR e bolsista
PIBIC/CNPq. Este trabalho é fruto de uma pesquisa PIBIC-CNPq em andamento,
orientada pela Prof. Dra. Dilaine Sampaio, intitulada: Mitologia dos Mestres e
Mestras da Jurema Sagrada: uma recuperação histórica. E-mail:
eduardacr2011@hotmail.com.
141Professora do Departamento de Ciências das Religiões e do Programa de PósGraduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Líder
do Raízes: grupo de pesquisa sobre religiões mediúnicas e suas interlocuções,
vinculado ao PPGCR. E-mail: dicaufpb@gmail.com.
142 Doutora em Artes da Cena pela UNICAMP, Professora-pesquisadora, Chefe
do Depto de Arte Corporal (Núcleo de Criação, Ensino e Pesquisa em
Dança)/EEFD-CCS/UFRJ. E-mail: katyagualter@gmail.com
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rastros e histórias repletas de cantos e encantos. Como potenciais
poéticos-dançantes, o CorpoKatya e a Pombagira Maria Mulambo
conferem um ao outro novas dimensões e prosseguem assim,
prolongando-se entre si e para além deles mesmos.
***
As múltiplas faces de Exu na Umbanda
Adriano O. Trajano Gomes143
Historicamente a imagem de Exu foi ressignificada analogamente ao
diabo cristão, sobretudo, a partir de uma construção moderna feita
pela teologia judaico-cristã. Isto ocorreu principalmente, no
processo de desenvolvimento e organização da Umbanda a partir da
primeira metade do séc. XX no Brasil, sobretudo, no chamado “falso
sincretismo” dos cultos afro-brasileiros. Foi a partir do séc. XVI, com
a chegada da religião cristã na África que Exu foi negativamente
interpretado como um “Príapo negro” e o seu culto considerado
demoníaco. O “círculo vicioso hermenêutico” desde o século XVI
estendendo-se no séc. XIX influenciou na construção do cosmo
religioso umbandista no decorrer do séc. XX traduzindo Exu por
diferentes nomes e ações mágicas.
***
Processos de conversão ao Movimento Hare Krishna em Campina
Grande-PB
Maylle Alves Benício144
Mestre em Ciência das Religiões pela Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias –ULHT Lisboa/Portugal e Mestrando em História pela Universidade
Federal de Alagoas – UFAL. Membro do Laboratório Interdisciplinar de Estudo
das Religiões e do Laboratório de História Afro-Brasileira na UFAL. Pastor
Batista – Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – Registro 636 – Convenção
Batista Brasileira – Igreja Batista do Pinheiro – Maceió/AL. E-mail:
adrianotrajano13@hotmail.com
143

242

Grupo de Trabalho 14

As
sociedades
ocidentais
contemporâneas
vivenciam
o
redimensionamento da religião, ressignificada em seu papel
sociocultural. Desde a última metade do século XX é perceptível a
explosão de novos movimentos religiosos, que tem sido
acompanhada de um relevante trânsito religioso, delineado por
diferentes experiências de conversão e pelo sincretismo. O Brasil
não escapou à essa lógica e em meio ao seu abrangente leque de
opções religiosas encontra-se o Movimento Hare Krishna. Nesse
ínterim, objetiva-se discutir sobre os processos de conversão a esse
modelo de religiosidade e suas ressonâncias na significação das
práticas cotidianas dos conversos, com base em pesquisa de
mestrado realizada em Campina Grande – PB.
***

Pôster
A Solução de Oxum: Simbolismos Psicológicos
Ricardo Assarice dos Santos145

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 uma das maiores representações
afrodescendentes da Grande Mãe na cultura brasileira: a orixá
feminina Oxum, rainha da água doce, cachoeiras e do ouro.
Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, bolsista do
CNPq. Trabalho relacionado à pesquisa de mestrado, orientada pelo professor
Dr. Lemuel Dourado Guerra Sobrinho, vinculado à Universidade Federal de
Campina Grande. E-mail: maylle.benicio@gmail.com.
145 Psicólogo formado pelo Mackenzie, Mestrando em Ciências da Religião da
PUC/SP. E-mail: ricardo_assarice@hotmail.com
144
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***

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Em busca da mandinga: algumas observações sobre as relações
entre a Capoeira Angola e o terreiro
Luís Felipe Cardoso Mont‟mor146
Esta comunicação tem como objetivo geral analisar as trocas feitas
entre a capoeira angola e a Umbanda. Como objetivo específico
averiguar como se dão estas trocas e tentar concluir de forma
parcial como estas ligações influem na prática da capoeira angola.
No que se refere ao referencial teórico-metodológico, usou-se a
etnografia, trabalho de campo e entrevistas embasadas na
“descrição densa” de Clifford Geertz. Neste caso pode-se ajudar a
compreender como a arte da capoeira, que possui diversos
contornos e hoje se encontra espalhada pelo mundo se relaciona
com a cosmovisão das religiões de matrizes indígenas e africanas. A
pesquisa se deu através da observação de um grupo específico da
cidade João Pessoa, Paraíba.
***

Mestrando em Ciências das Religiões. Vinculado ao grupo de pesquisas
Raízes – Grupo de pesquisa sobre religiões mediúnicas e suas interlocuções,
certificado
pelo
CNPq.
Para
mais
informações
ver:
http://www.ce.ufpb.br/ppgcr/?secao=24&id=14.
E-mail:
fellipemontmor@hotmail.com
146
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Recuperando memórias: Vicente Mariano e o Terreiro Senhor do
Bonfim Ilê Oxum Ajamim
Larissa Sarmento Lira147
A pesquisa, ainda em seu caráter inicial, tem como objetivo
contribuir para a recuperação da memória afro-brasileira na cidade
de Campina Grande (PB). O reconhecimento do Tatalorixá Vicente
Mariano como agente fundador dos cultos de matrizes africanas
nesta cidade e do Terreiro Senhor do Bonfim Ilê Oxum Ajamin como
“casa matriz” que contribuiu para formação de grande parte do povo
de santo desta localidade, apontou a necessidade de registrar essa
memória que carrega em seu princípio a tradição do Nagô
Pernambucano, advinda do Ilê Obá Ogunté, comumente conhecido
como “Sítio do Pai Adão”, a primeira casa de culto oficialmente
declarado na cidade do Recife (PE).
***
Santo Daime: Práticas Mediúnicas na Doutrina da Floresta
Dávila Maria da Cruz Andrade Nascimento148
No presente trabalho, fruto de olhares iniciais, buscaremos
identificar dentre os rituais e mesmo na cosmologia do Santo Daime,
Graduada em Filosofia (UEPB), pós-graduada em Design de Moda (SENAI
Cetiqt-Rj) e mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências das
Religiões – PPGCR (UFPB). Integrante do Raízes: grupo de pesquisa sobre
religiões mediúnicas e suas interlocuções, vinculado ao PPGCR. 147 O trabalho
está relacionado à pesquisa para a dissertação de mestrado recentemente
iniciada, tendo como orientadora a Profª. Drª. Dilaine Soares Sampaio (UFPB). Email: axeiarte@gmail.com
147

Licenciada em Filosofia e Bacharel em Comunicação Social pela UEPB.
Mestra
em
Ciências
das
Religiões
pela
UFPB.
Email: davilamariaandrade@hotmail.com
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através dos hinos e observação dos rituais, além de declarações de
lideranças, a face mediúnica desse movimento religioso. Também
traremos a discussão questões investigadas sobre o uso da bebida
ritual utilizada por povos amazônicos e que vem ganhando espaço
nos grupos religiosos e/ou espiritualistas nos centros urbanos
enquanto canal ou veículo para expansão da consciência e acesso a
dimensão espiritual na prática do serviço de auxílio mediúnico em
movimentos chamados neo-ayahuasqueiros.
***
O movimento religioso do Amanhecer: faces do imaginário no Vale
do Amanhecer
Glício Freire de Andrade Júnior149
O presente trabalho é fruto de pesquisas em torno do Vale do
Amanhecer, emcotejo com a Teoria Geral do Imaginário,
desenvolvida por Gilbert Durand. Ao entender que as componentes
da cosmogonia do Vale são variadas e convergentes, torna-se
fundamental analisar a reencarnação do fundador, a figura do Pai de
origem afro-brasileira, a existência de médiuns e as imagens do Vale
do Amanhecer. Esta aproximação e convergências nos apontam
uma religião de tipo singular, resultante das aproximações culturais
tipicamente brasileiras. Nesta comunicação objetiva-se apresentar o
Vale do Amanhecer tendo por base o núcleo situado no município de
Bayeux – PB, sua relação com o movimento nacional do Amanhecer
e ainda sua construção simbólica.
***

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões – UFPB.
Graduado em História e em Ciências das Religiões. Integrante do grupo de
Pesquisa VIDELICET – Estudos em Intolerância, Diversidade e Imaginário,
vinculado ao PPGCR – UFPB e ao CNPq. Professor da rede Estadual de Ensino do
Estado da Paraíba. E-mail: gliciofreire@gmail.com.
149
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Cuidado de Pretos-Velhos: Uma análise do trabalho de “Tronos” no
Vale do Amanhecer
Guilherme Hempel Ferreira Gomes150
A Ordem Espiritualista Cristã (Vale do Amanhecer) abriga uma série
de entidades que transitam em diversas doutrinas religiosas entre
elas a figura mítica dos pretos-velhos oriunda das religiões afrobrasileiras. Alguns trabalhos espirituais feitos nos templos requerem
o atendimento destas entidades que, entre as atividades realizadas,
uma das mais habituais é a consulta espiritual no trabalho
denominado “Tronos”. Através de observações em campo e
entrevistas já realizadas, a presente comunicação pretende
analisarcomo se dá a relação entre os Pretos-Velhos e o consulente
conhecido como “paciente”que, entre outros objetivos, intenciona a
cura no tratamento espiritual.
***
A posição da mulher na nova fase da Umbanda Esotérica
Érica Ferreira da Cunha Jorge151 e Maria Elise Rivas152
As umbandas foram visibilizadas no século XX pela modalidade
cristã, amplamente praticada pela classe média, branca, patriarcal
da região sudeste, notadamente no eixo Rio-São Paulo. Na metade
do século surge a dita umbanda esotérica que ressalta muito desses
pontos e apresenta outras questões inéditas para o movimento
Graduando do Curso de Bacharelado em Ciências das Religiões da
Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Raízes: Grupo de pesquisa sobre
religiões mediúnicas e suas interlocuções, vinculado ao Programa de PósGraduação em Ciências das Religiões. Esta comunicação é fruto do Trabalho de
Conclusão de Curso em andamento, orientado pela Prof. Dra. Dilaine Soares
Sampaio. E-mail: guilhermehempel@gmail.com
151 Doutoranda
e Mestre em Ciências Sociais pela UFABC. E-mail:
ericafcj@gmail.com
152Doutoranda e Mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP.
150
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umbandista. Interessa-nos na presente comunicação discutir o
papel que a mulher ocupava e ocupa nessa escola umbandista
atentando às análises sócio-antropológicas que tal discussão
enseja.
***

Pôster
Candomblé e a Diversidade Religiosa:
Violência simbólica, intolerância e resistência
Dulce Edite Soares Loss153
Resumo: A proposta do pôster é contextualizar historicamente o
Candomblé, de modo sintético e mostrar as diversas dificuldades
enfrentadas atualmente pelas religiões afro-brasileiras em relação a
outros grupos religiosos, em especial alguns segmentos
(neo)pentecostais, mesmo num país laico, que apresenta grande
diversidade de religiões, onde a liberdade religiosa é um direito
constitucional. Há uma constante violência simbólica exercida em
relação aos candomblecistas, gerando até mesmo a morte de
iyalorixás, como demonstraremos através de imagens e notícias.
Para atingir este objetivo foi realizada uma pesquisa de caráter
bibliográfico, de cunho histórico-documental, além da observação e
participação ativa em seminários e ações sobre a intolerância
religiosa no Brasil.
***

Graduanda do Curso de História, Filha de santo do Babalorixá Mano de Odé
Egbomi, com cargo de Iyá Dagan no Ilê Axé Odé Tá Ofá Sí Iná. Pôster elaborado
sob a orientação da Profª. Drª. Dilaine Soares Sampaio (PPGCR-UFPB). E-mail:
dulceloss@hotmail.com
153

248

Grupo de Trabalho 14

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
A presença do Candomblé na obra de Clementina de Jesus: um
diálogo entre o samba e as religiões afro-brasileiras
Camila Luiza Souza da Silva154
Este trabalho tem como objetivo indicar os elementos do Candomblé
que foram fundamentais na constituição do samba como ícone da
cultura nacional. A partir de um olhar histórico-antropológico,
retornaremos às origens do período do surgimento do samba, que
seria no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, e
mostraremos como o Candomblé influenciou na construção dessa
expressão cultural. A partir da obra de Clementina de Jesus,
faremos a análise de algumas de suas músicas bem como
discutiremos a importância política e social do Candomblé e do
samba para a sociedade brasileira e, também, para a formação da
identidade cultural nacional.
***
Religiões afro-brasileiras nas tramas políticas em Alagoas e Paraíba:
um estudo socioantropológico sobre o Quebra de Xangô (1912) e os
“Panfletos Apócrifos”(2010)
Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências das Religiões - UFPB,
Especialista em Psicologia Clínica pela Santa Casa da Misericórdia/RJ,
Graduada em Psicologia pela UERJ, integrante do Grupo RAÍZES - Grupo de
pesquisa
sobre
religiões
mediúnicas
e
suas
interlocuções:
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8900944471915418.
Orientadora: Profª. Dra. Dilaine Soares Sampaio – PPGCR/UFPB. E-mail:
milicaluiza@gmail.com
154
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Maria Isabel Pia dos Santos155
Os campos religioso e político se tangenciam a fim de
operacionalizar situações que tendem a levantar controvérsias em
torno do pertencimento e identidade religiosa de políticos,
especialmente, se esse pertencimento e essa identidade forem
vinculadas as Religiões Afro-Brasileiras. Outrossim, percebe-se que
estas religiões, historicamente, associadas a “questão do mal”,
emergem em disputas político-partidárias como “objetos utilitários”
para “derrubarem” políticos. Diante do exposto, este trabalho visa
analisar, a partir de uma abordagem socioantropológica, estes dois
casos em que a relação sujeito-religião-política gerou “violência
simbólica”: Quebra de Xangô em Alagoas (1912) e “Panfletos
Apócrifos” na Paraíba (2010).
***
Ele (a) é da igreja! Um outro olhar sobre a violência velada em
algumas escolas públicas na Baixada Santista
Marco Aurélio156
O trabalho analisou a violência em algumas escolas da Baixada
Santista, a partir da visão dos gestores. Nestas escolas, a violência é
negada e, por vezes, justificada por alunos e familiares pertencentes
a algumas igrejas, com predominância nas doutrinas evangélicas,
onde ambos assumem posturas superiores sobre os demais alunos,
e, até mesmo, sobre às equipes escolares. Sob esta perspectiva, a
religião se constitui em uma referência de identidade, que determina
a ação e a consciência do indivíduo, de modo que, indivíduos que
Mestranda em Ciências das Religiões (PPGCR/UFPB). Integrante do Grupo de
Pesquisa RAÍZES (PPGCR/UFPB-CNPq). E-mail: maria.isabel.ps@gmail.com
156 Mestre em Educacao. Especialista em gestão escolar. Licenciado em história
e geografia. Diretor de escola da secretaria de estado da educação. Docente e
coordenador
do
curso
de
Pedagogia
da
Faita.
E-mail:
aurelio.lelo2009@hotmail.com
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não pertencem ao grupo são desqualificados, negados ou ignorados
por não compartilharem os mesmos preceitos ou doutrinas
religiosas. A partir da análise qualitativa dos dados, foi possível
inferir que, algumas formas de violência existentes dentro dos
espaços escolares, só representam um caráter violento para os
indivíduos externos a um determinado grupo de uma determinada
religião, seja evangélica ou afro-brasileiras. Em contrapartida, a
violência pode ser negada ou justificada pelos membros de um
determinado grupo ou comunidade religiosa. Dentre os autores que
balizaram a análise, destacam-seEcco e Oliveira (2012), Medeiros
(2012), Nery (2000), Oliveira (2012), Salles e Silva (2008), Silva e
Baretto (2012).
***
Discurso e Estética do Xangô em Palmares, PE.
Lwdmila Constant Pacheco157 e Mayara Torlony Ferreira158
Palmares fez parte doQuilombo dos Palmares no século XVII, mas
não reconhece esse pertencimento, pois na ainda atual conjuntura
coronelista do interior do Nordeste brasileiro, há uma tendência ao
racismo e preconceito frente à tudo que não siga o padrão branco e
cristão. Dessa forma, sabendo da presença de religiões de matriz
africana na cidade, buscamos em entrevistas e registros
fotográficos das roupas e adereços que os adeptos ostentam,
expressões de identidade religiosa, negra, de resistência. Captar o
discurso somado à expressão estética dos praticantes do xangô teve
a intenção de compreender como se estabelece esse dialogo interno
– entre sujeito e ele mesmo, e o dialogo externo– sujeito e sua
comunidade religiosa.
***
Mestra em Psicologia Social pela UFS. Professora assistente UPE/Campus
Mata Sul. E-mail: lwdmilaconstant@hotmail.com
158 Graduanda do curso de Serviço Social UPE/Campus Mata Sul. E-mail:
mayaratorlonype@hotmail.com
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Pôster
História e Identidade Religiosa Afro-Brasileira:
Um olhar sobre o Candomblé e a Umbanda
Henrique Golbery Barbosa Correia159
O estudo investiga os processos históricos responsáveis pelo
surgimento das religiões desenvolvidas no Brasil a partir de matrizes
africanas, levando-se em consideração os aspectos culturais,
sociais, políticos e econômicos de uma sociedade ainda nascente e
extremamente heterogênea em função das diversidades inerentes
aos seus elementos constituintes. Para isso, será analisado o
processo de inserção do elemento negro africano na sociedade
brasileira e as relações estabelecidas com as culturas de brancos e
índios, para reconhecer que o desenvolvimento do Candomblé e da
Umbanda, não se deu apenas em função das necessidades de
sobrevivência e resistência da cultura negra no Brasil, mas em
função do processo de formação de toda uma nação.
***

Graduado em História, aluno especial do mestrado do PPGH UFAL, professor
efetivo do IFAL. E-mail: hgolbery@gmail.com
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GT 15 – Religião, corpo e violência
Coordenação

Fernanda Lemos
Professora do Departamento de
Ciências das Religiões da
Universidade
Federal
da
Paraíba e credenciada no seu
Programa de Pós-Graduação
(PPGCR/UFPB). Sócia da ABHR.

Valéria Cristina Vilhena
Mestre em Ciências da Religião,
pela Universidade Metodista de
São
Paulo
(UMESP)
e
doutoranda pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, no
Programa Interdisciplinar em
Educação, História Cultural e
Artes. Sócia da ABHR.

Comentários
Maria Lucia Abaurre Gnerre
Professora e vice chefe do Departamento de Ciências das Religiões
da Universidade Federal da Paraíba e credenciada no seu Programa
de Pós-Graduação (PPGCR/UFPB).
Resumo
A noção de corpo assume diferentes configurações no decorrer dos
processos histórico-culturais. Na modernidade, sua referida
autonomia não é condizente com a prática social, tanto pelo controle
religioso do corpo quanto pela violência sofrida sobre ele. Este GT
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tem por objetivo estabelecer o debate em torno da relação entre
Religião, Corpo e Violência, bem como a articulação na estruturação
das subjetividades e identidades no campo religioso, perpetuadoras
de inúmeras desigualdades de gênero, classe, etnia e sexualidade.
Perguntamo-nos como as instituições religiosas lidam com a noção
de corporeidade – no nível da experiência, das representações
simbólicas e das práticas disciplinares; e como a violência de
gênero continua a incorrer nas sociedades atuais. Serão bem vindxs
ao GT pesquisas que estejam envolvidas com a temática proposta –
seja de caráter bibliográfico, historiográfico, empírico e pesquisas
afins – e que venham contribuir com a reflexão sobre religião, corpo
e violência.
Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Mulheres pentecostais à
sombra da violência religiosa

Sem atividades

Sem atividades

Claudirene Bandini
NEREP/UFSCar

O rito do apedrejamento em
“Lá Grave Mora”, de Raffaele
Pettazoni
Márcia Maria Enéas Costa
UFPB
A “cabeça” e o “corpo”:
relações de gênero no
pentecostalismo evangélico
paraibano
Pollyanne Rachel Fernandes
Maciel
UFCG
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Inclusão ou exclusão: sobre a
disposição do gênero no
ritual de Renovação do
Sagrado Coração de Jesus
Ricardo Justino dos Santos
URCA-CRATO/CE
Violências de Gênero,
Evangélicos (a)políticos e os
Direitos Humanos
Valéria Cristina Vilhena
Mackenzie
O negro pentecostal na área
do mutirão em Bayeux e seu
perfil sociocultural e
religioso: Identidade versus
preconceito em meio a
segregação e pobreza
José Honório das Flores Filho
UMESP
U

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Mulheres pentecostais à sombra da violência religiosa
Claudirene Bandini160
A violência simbólica apresenta-se na forma sutil e é portadora de
uma força ideológica que entrelaça os valores culturais e morais da
Doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. PósDoutoranda em Ciências da Religião na PUC/SP sob a supervisão da Profa. Dra.
Maria José Rosado Nunes. Pesquisadora no grupo de pesquisa NEREP/CNPq/
UFSCar e TRAMA/CNPq/UFSCar. E-mail: claubandini@gmail.com
160
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cultura e a visão cristã do mundo. A violência simbólica perpassa a
violência religiosa através dos comportamentos que expressam
intolerância, intransigência, exclusão, indiferença, inflexibilidade e
centralização de verdades. Neste sentido, a presente comunicação
tem o propósito de debater as possibilidades de táticas de recusa e
expressões de rejeição por parte das mulheres pentecostais, pois as
práticas femininas de resistência complexificam ainda mais as
relações de poder e dominação de gênero no campo religioso. O
ocultismo de Blavatsky: O pioneirismo da Sociedade Teosófica no
Nordeste brasileiro.
***
O rito do apedrejamento em “Lá Grave Mora”, de Raffaele Pettazoni
Márcia Maria Enéas Costa161
Esse trabalho busca mostrar o rito do “apedrejamento” na obra de
“LA GRAVE MORA”, de Raffaele Pettazoni. Para o autor, o rito do
apedrejamento, como ato punitivo, ocorre em várias épocas, não só
no âmbito judiciário e penal, mas, sobretudo no sagrado e religioso.
Utilizando-se do método comparativo para verificar tais
apedrejamentos, o autor confronta o sepultamento do rei Manfredi,
citado na obra “La Divina Commedia” de Dante Alighieri com fatos e
mitos ocorridos ao longo da antiguidade, nos quais percebesse
violência corporal, psicológica e de gênero relacionadas à religião.
A partir dessas confrontações, o autor conclui que, observando as
particularidades dos eventos ocorridos, descobrem-se na
consciência popular, no costume e na crença, outros elementos
mais profundos, que dão significados e respostas a situações que, a
uma primeira vista, parecem não terem alguma interação, isto é, o
caráter religioso no rito do apedrejamento.

Graduada em Processos Gerenciais – Uninter - Integrante do Núcleo de
Pesquisas Socioantropológicas da Religião e de Gênero - Socius E-mail:
marciajoaopessoa@gmail.com
161
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***
A “cabeça” e o “corpo”: relações de gênero no pentecostalismo
evangélico paraibano
Pollyanne Rachel Fernandes Maciel162
A presente proposta de comunicação pretende discutir aspectos
das relações de gênero no espaço religioso evangélico pentecostal
paraibano, através da análise dos casos da Assembléia de Deus –
um modelo de religiosidade mais tradicional – e da Bola de Neve
Church – uma proposta de religiosidade mais recente e alternativa –,
em Campina Grande. Buscar-se-á discutir eventuais processos de
reconfiguração e de permanência das relações de gênero nas
comunidades de fé pesquisadas, destacando as noções de
corporeidade e as representações de gênero que nelas circulam,
bem como as práticas disciplinares por elas adotadas, entendendo a
submissão imposta às fiéis como uma forma de violência de gênero.
***
Inclusão ou exclusão: sobre a disposição do gênero no ritual de
Renovação do Sagrado Coração de Jesus
Ricardo Justino dos Santos163
A presente comunicação versa sobre as disposições tomadas pelos
corpos femininos e masculinos no ritual de Renovação do Sagrado
Coração de Jesus, realizado em lares de uma comunidade rural no
interior do Ceará. A metodologia utilizada constitui-se em
observação participante. Desse modo tomamos como objetivo para
essa produção, compreender como se configura a participação
Mestre e doutoranda em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande. E-mail:
polly.rachel@gmail.com.
163 Graduando em Ciências Sociais pela Universidade Regional do Cariri- URCA.
E-mail: Ricardojustino.s@hotmail.com
162
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feminina e masculina no rito, bem como identificar marcas da
desigualdade de gênero por decorrência de tal disposição. Levando
em consideração a legitimidade de exclusão em rituais religiosos no
qual a mulher é submetida, levantamos questões em relação a
dicotomia entre inclusão e/ ou exclusão desta, dentro da prática
religiosa em questão.
***
Violências de Gênero, Evangélicos (a)políticos e os Direitos
Humanos
Valéria Cristina Vilhena164
Viver sem violência é direito humano. Violências de gênero diz
respeito aos diretos humanos. Nesse texto pretendemos refletir
sobre possíveis consequências, dentro de um cenário social, a partir
dos evangélicos, que não se apropriam dos direitos humanos como
sendo direitos universais, ao menos para o outro, no entanto não
deixam passar a oportunidade de marcarem presença na
governabilidade pública para implantarem sua „vontade política‟ (ou
pelo voto ou por atuações políticas) baseada em seu credo e não em
direitos, perdendo oportunidade de se mobilizar e também
incentivar os demais fiéis no envolvimento efetivo com os direitos
básicos do ser humano, especialmente com o direito das mulheres
de viver uma vida sem violência.
***
O negro pentecostal na área do mutirão em Bayeux e seu perfil
sociocultural e religioso: Identidade versus preconceito em meio a
segregação e pobreza
José Honório das Flores Filho165
Doutoranda no programa interdisciplinar, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, em Educação, História da Cultura e Artes. Mestra em Ciências da
Religião pela UMESP. E-mail: valeriaegustavo@gmail.com
164
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Na atualidade as problemáticas envolvendo as questões étnico
raciais estão longe, pelo menos ainda, de serem resolvidas. Bem
como quando une-se a esta questão outro problema não menos
grave que é a segregação e pobreza nas periferias e favelas, que na
realidade quando bem analisadas, ambas possuem vínculos
intrínsecos. O presente trabalho fará um estudo do perfil
socioeconômico do negro pentecostal na área do Mutirão composta
por dois bairros: o Mário Andreazza e Comercial Norte em Bayeux.
Nele objetivaremos identificar as estruturas da realidade nesta área
e a contribuição do negro pentecostal nesta construção. A
metodologia utilizada será a pesquisa de campo etnográfica com
técnicas de entrevistas e pesquisa bibliográfica apropriada.
***

Mestre em Ciências da Religião pela UFPB-PB. Bolsista de Doutorado do
CNPq em Ciências da Religião pela UMESP-SP. Doutorando do PPG em Ciências
da Religião da UMESP-SP. Pesquisador do REPAL (Religião e Periferia na
América Latina). E-mail: honoriomff@gmail.com
165
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GT

16 – Religião e mercado
Coordenação

Jaqueline Vilas Boas Talga
Cientista social, doutoranda
em ciências sociais pela
Universidade Estadual Júlio
Mesquita Filho (UNESP) e
educadora na Universidade
Federal de Goiás (UFG).
Associada a ABHR.

Manuela Lowenthal
Cientista social, mestranda
em ciências sociais pela
Universidade Estadual Júlio
Mesquita
Filho
(UNESP),
vinculada a mesma instituição.
Associada
a
ABHR
manu_lowe@hotmail.com

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
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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.
Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Indústria religiosa:
reflexos econômicosociais da
comercialização da fé

Neoliberalismo e catolicismo: a
privatização da religião

Sem atividades

Elenilson Delmiro dos Santos
UFPB

Aldo Santos Lima
UFS
e Igor Franklin Ramos
Lopes
Unit
(Re) Pensando as
romarias: relatos de
uma observação
participante
Anderson Miguel
Candido Moreno
UNESP

Consumindo bens
religiosos semelhantes:
uma análise do
consumo religioso em
paróquias de Campina
Grande –Pb

Que pentecostalismo é esse? O
processo de
despentecostalização no Brasil
Luciano de Carvalho Lirio
SETECERJ Faculdades EST
UERJ UFF

Trabalho e religião: sobre o
trabalho realizado nas igrejas
neopentecostais e a relação
constitucional
Manuela Lowenthal Ferreira

UNESP
Anderson Severino de
Oliveira Tavares
UFRN
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Aspectos libertadores
da congada e dos
candomblés
Jaqueline Vilas Boas
Talga
UFG UNESP

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Indústria religiosa: reflexos econômico-sociais da comercialização
da fé
Aldo Santos Lima166 e Igor Franklin Ramos Lopes167
Esse trabalho tem por objetivo analisar teórica e empiricamente o
crescimento da indústria religiosa, como nova forma de mercado,
demonstrando as consequências de tal crescimento sob o enfoque
legal, social e econômico, considerando a forma de regulamentação
para o exercício, seu espaço na tributação nacional, bem como os
reflexos da comercialização da fé, cujo marco principal
desenvolveu-se antes da ascensão da Igreja.
***
(Re) Pensando as romarias: relatos de uma observação participante
Anderson Miguel Candido Moreno168
Estudante do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Sergipe. E-mail: aldo.leah@gmail.com
167 Estudante do curso de Direito da Universidade Tiradentes. E-mail:
igorflopess@hotmail.com
168 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista –
UNESP/Araraquara-SP. Mestrando em Ciências Sociais pela mesma
166
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O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma reflexão
sobre o fenômeno religioso das romarias direcionadas à cidade de
Aparecida-SP. Partindo de uma apresentação primeiramente
histórica deste fenômeno religioso específico, posteriormente
haverá a dedicação em se compartilhar experiências obtidas através
de um trabalho etnográfico desenvolvido na própria cidade de
Aparecida-SP. Foi possível analisar as atividades devocionais
praticadas pelos peregrinos, e, também, suas “outras” ambições
durante a estada nesta cidade “Sagrada”. É traçado, então, um
paralelo entre esta questão tida como Sagrada, com as práticas,
muitas vezes “Profanas” desenvolvidas por estes peregrinos, pois,
em muitas vezes, a ambição destes visitantes, quando visitam a
cidade de Aparecida, não tem relação com a prática devocional
católica.
***
Consumindo bens religiosos semelhantes: uma análise do consumo
religioso em paróquias de Campina Grande –Pb
Anderson Severino de Oliveira Tavares169
Berger e Guerra demonstram que instituições religiosas
concorrendo pelo mesmo segmento de mercado procuram imitar os
bens
religiosos
de
sucesso.Testando
esseParadigma
da
Semelhança em 2013, encontrando diversas atividades religiosas
UNESP/Araraquara-SP. Professor efetivo na rede estadual de ensino do Estado
de São Paulo. Texto com base no projeto de mestrado em Ciências Sociais pelo
programa de pós-graduação em Ciências Sociais UNESP/Araraquara-SP, com o
título de “O caminho das romarias: um capítulo especial em Aparecida-SP”, sob a
orientação
do
Prof.
Dr.
Edmundo
Antônio
Peggion.
E-mail:
andersontavares.cs@gmail.com
169 Doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte– UFRN (E-mail:
andersontavares.cs@gmail.com). Trabalho relacionado à pesquisa de mestrado
orientada pelo professor Dr. Lemuel Guerra, vinculado ao Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande –
UFCG.
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semelhantes entre sites de instituições católicas e neopentecostais
da cidade de Campina Grande – PB, durante o ano de 2014,foram
realizadas entrevistas procurando compreender como fiéis católicos
reagem assemelhanças encontradas. Assim, será o objetivo
apresentar nossa análise de comofiéis católicos, estratificado por
idade, de paróquias da cidade mencionada, estão consumindo os
produtos religiosos semelhantes aos oferecidos em outros modelos
de religiosidade.
***
Aspectos libertadores da congada e dos candomblés
Jaqueline Vilas Boas Talga170
Ao compreender que os fenômenos religiosos possuem tanto o
potencial de oprimir quanto de libertar, compartilhamos aqui dos
aspectos libertadores das Congadas e dos Candomblés. Partimos de
estudos diversos sobre a temática e das observações de campo
entre os adeptos da Congada na cidade de Uberlândia-MG e dos
Candomblés em cidades de cinco estados brasileiros. Entre outras
questões, temos que ambas se constituem em torno da identificação
ancestral africana, e um de seus desdobramentos é a consolidação
de famílias não consanguíneas. Fato importante para manutenção de
identidades, como também de um lócus de apoio e solidariedade em
meio as nossas pobrezas matérias e espirituais.
***

Cientista social. Educadora pela Universidade Federal de Goiás e doutoranda
pela Universidade Estadual Paulista da cidade de Araraquara-SP. Grupo de
pesquisa União Africana (UNESP), ao grupo de estudo e pesquisa sobre estado,
desenvolvimento e desigualdade (UFG). E-mail: jtalga@yahoo.com.br. O
presente trabalho se originou em meio aos desdobramentos da dissertação de
mestrado, sob orientação de Marili Peres Junqueira, quanto dos trabalhos de
campo junto a Congada, sob a orientação do educador Carlos Rodrigues
Brandão, ambos pela Universidade Federal de Uberlândia.
170
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16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Neoliberalismo e catolicismo: a privatização da religião
Elenilson Delmiro dos Santos171
Existem várias definições para o neoliberalismo, uma delas postula a
preeminência do mercado e da livre concorrência em detrimento
das utopias e projetos futuros. Na religião, sua característica está
em subordinar o sentido de Deus e de homem aos ideais que pregam
o materialismo prático, o utilitarismo e o individualismo. Neste
sentido, a premissa deste trabalho é discutir como o neoliberalismo,
em sua lógica mercadológica,adentrou no catolicismo. Nesta
religião, a adoçãodeste novo “carisma” trouxe como consequência a
valorização do lúdico e uma leitura esvaziada do evangelho, bem
diferente do que já fora antes. Como fonte de pesquisa, utilizaremos
as produções bibliográficas já existentes.
***
Que pentecostalismo é esse? O processo de
despentecostalização no Brasil
Luciano de Carvalho Lirio172

Especialista em Educação em Direitos Humanos. Mestrando do Programa de
Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba.
E-mail: elenilsondelmiro@gmail.com
172 Bacharel em Teologia (SETECERJ e Faculdades EST); Licenciado em História
(UERJ); especialista em História Moderna (UFF); Mestrado em Teologia
(Faculdades EST); Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia
(EST), com o apoio CAPES –Brasil. Autor do livro “Adolescentes Evangélicos no
Século XXI” (Sinodal). E-mail: lucianomission@yahoo.com.br.
171
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O presente trabalho, realizado com o apoio CAPES/Brasil,
pretende analisar o processo de afastamento das igrejas
pentecostais dos seus referenciais histórico-doutrinários
originais, fazendo surgir na atualidade um processo denominado
despentecostalização. Esse processo está presente nas igrejas
pentecostais e serve como parâmetro para definir o cenário
religioso brasileiro atual, onde o segmento protestante está
majoritariamente composto por denominações pentecostais que
agregam em sua liturgia e no seu discurso. Busca-se como
referencial teórico-metodológico, as contribuições da História e
da Sociologia em diálogo com a Teologia numa perspectiva pósmoderna.
***
Trabalho e religião: sobre o trabalho realizado nas igrejas
neopentecostais e a relação constitucional
Manuela Lowenthal Ferreira173
Em meio às consideráveis mudanças no campo religioso brasileiro, e
o consequente aparecimento de um mercado religioso, com disputas
internas e grande complexidade de organização. As instituições
religiosas, em específico as neopentecostais, passam a estabelecer
uma organização do trabalho religioso que implica relações de
trabalho dos pastores e serviçais da fé com um tipo específico de
contrato de trabalho, considerado “trabalho voluntário” (o que não
configura, segundo a jurisprudência vigente, vínculo empregatício);
e um modo de remuneração salarial e jornada de trabalho. A
presente pesquisa busca, portanto, compreender como a
jurisprudência considera este novo tipo de trabalho, se este trabalho
pode ser considerado emprego pelas leis trabalhista, assim como
sua situação perante a Constituição.
***
173Cientista

social. Mestranda em ciências sociais pela Universidade Estadual
Paulista (UNESP/Araraquara). E-mail: manu_lowe@hotmail.com
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GT 17 – Religião, religiosidade e
poder no Brasil oitocentista
Coordenação
Ítalo Domingos Santirocchi
Doutor, UFMA, associado a ABHR.

Resumo
Propõe-se a discutir as pesquisas sobre as relações entre a esfera
religiosa e o poder no Brasil oitocentista. Nesse período, no qual
vigorou a união entre Igreja e Estado, desenvolveu-se uma intricada
trama de relações entre as várias expressões religiosas presentes
no território nacional, o Estado, os partidos políticos e outras
associações secretas ou não. Mesmo a Igreja Católica, considerada
a religião oficial, possuía no seu interior interpretações diferentes
sobre sua relação com o poder estatal e com as outras expressões
religiosas cristãs ou não. Exemplos dessas diferenças foram os
movimentos do liberalismo eclesiástico e do ultramontanismo. Nesse
ambiente se desenvolveram várias religiões e práticas religiosas
ligadas às tradições europeias, africanas, indígenas e orientais. As
relações entre elas nem sempre foram pacíficas, nascendo também
alguns conflitos violentos, como a Revolta do Malês (islâmica) e a
Revolta
dos
Muckers
(protestante).
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Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

O culto a São Gonçalo
Garcia e as demandas
sociais do Recife em
meados do século
XVIII: a questão dos
pardos.

Reflexões sobre a elite
ultramontana no Segundo
Reinado

Sem atividades

Ítalo Domingos
Santirocchi
UFMA

Jaqueline Calixto dos
Santos
UFPE

Repressão às
tradições africanas
em Goiana/PE no
século XIX

Para além do ritual:
estratégia e poder no
Brasil Colonial (18011804)

Maria de Jesus
Santana Silva
AMESG

Neiane Freitas Rocha
FAPEMA

Padre Ibiapina e a
Educação Feminina no
Nordeste Oitocentista

Na pia Batismal: Um
estudo das relações de
compadrio na Freguesia
de São João de Cortes de
(1867-1889).

Noemia Dayana de
Oliveira
UFCG
Entre o moralismo
cristão e a
religiosidade popular
em transformação:
Ibiapina, as casas de
caridade e os dilemas
religiosos do século
XIX
Diógenes Faustino do
Nascimento
UFPB Unavida UVA
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Lisiane Almeida Ferreira
FAPEMA
Surgimento,
resistência e
consolidação do
Candomblé na Bahia no
século XIX.
Luciano Lima Souza
UESB
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Conflito e Intolerância
religiosa no Brasil do
século XIX: uma análise a
partir das disputas entre
regalistas e
ultramontanos, sobre a
vinda de protestantes ao
Brasil
Ana Rosa Cloclet da Silva
Unicamp USP PUCCampinas

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
O culto a São Gonçalo Garcia e as demandas sociais do Recife em
meados do século XVIII: a questão dos pardos
Jaqueline Calixto dos Santos 174
Ao promover na cidade do Recife no ano de 1745 a devoção a um
santo de cor parda, a ordem religiosa Franciscana encontrou
resistência dentro de seu próprio clero, ao mesmo tempo que
deixava transparecer a necessidade da igreja de aproximar-se das
pessoas de cor parda, como eram denominados os descendentes de
escravos, em um período que era notório o destaque que vários
desses descendentes vinham obtendo no cenário econômico e
social da época.
***
Repressão às tradições africanas em Goiana/PE no século XIX
174 Graduada

em Pedagogia pela UFPE. Professora da rede municipal das
cidades de Igarassu e Recife. E-mail: jaqqline@hotmail.com
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Maria de Jesus Santana Silva 175
A partir do processo de romanização, a centralização, o controle e a
tentativa de superação das várias manifestações religiosas leigas se
fez presente. Nessa época, as irmandades negras passaram a ser
alvo, ainda maior, de perseguições por parte das autoridades civis e
eclesiásticas, em virtude de serem relativamente autônomas e
procurarem preservas suas tradições africanas, ao ponto de terem
se tornado, em todas às „‟cidades negras‟‟, territórios de resistência
cultural e de reelaboração religiosa. Nesse contexto, a comunicação
que ora se apresenta abordará os mecanismos de repressão às
irmandades de homens pretos da cidade de Goiana e as práticas das
tradições africanas por elas preservadas.
***
Entre o moralismo cristão e a religiosidade popular em
transformação: Ibiapina, as casas de caridade e os dilemas
religiosos do século XIX
Diógenes Faustino do Nascimento176
Nos propomos expor certas estruturas imaginárias de poder
presente nas relações conflitantes da igreja católica com a elite
175Possui

graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco e
mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco
Atualmente é vice coordenadora do curso de pós-gaduação da Faculdade de
Formação de Professores de Goiana, professora da Faculdade de Formação de
Professores de Goiana, chefe de departamento do curso de história da
Faculdade
de
Formação
de
Professores
de
Goiana.
E-mail:
profjesussantana@hotmail.com
176 Mestrando em Ciências das Religiões e membro do Grupo Videlicet de
Estudos em Religiões, Intolerância e Imaginário –UFPB/PPGCR. Licenciatura
plena em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- CE/. Leciona
história Geral e do Brasil na Unavida (Universidade Vida Aberta)- João
Pessoa/PB. Leciona história Geral e do Brasil, filosofia e ensino religioso na
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Aperfeiçoamento na docência da
escola de tempo integral- UFPB/PPGDH. Curso integrado de filosofia e teologia
pelo Seminário Arquidiocesano da Paraíba Imaculada Conceição(SAPIC) - João
Pessoa/PB. E-mail: diogenesnascimento@hotmail.com
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imperialista no fim do segundo império. Bem como relacionar esses
conflitos com as práticas religiosas das Missões de Ibiapina do final
do século XIX no nordeste brasileiro. Buscamos compreender e
analisar como o povo das missões e suas práticas religiosas se
comportava diante dessas mudanças políticas e religiosas e
religiosamente políticas.
***
Padre Ibiapina e a Educação Feminina no Nordeste Oitocentista
Noemia Dayana de Oliveira177
Padre Ibiapina foi responsável pela construção de 22 Casas de
Caridade que abrigavam meninas egressas de famílias abastadas e
órfãs, e que tinham como finalidade a educação através da religião e
do trabalho. Com essa formação, as órfãs, via de regra, eram
destinadas ao casamento ou poderiam permanecer nas Casas e
tornarem-se Irmãs de Caridade. Nesse sentido, o nosso objetivo
neste trabalho é analisar a transferência de tutela das internas das
Casas, mediante a compreensão das instruções religiosas
submetidas às internas. Instruções que permaneciam as mesmas
para todas as meninas, embora umas seguissem a vida matrimonial
enquanto outras a vida conventual.

16 de setembro, quarta-feira
Comunicações
Reflexões sobre a elite ultramontana no Segundo Reinado
Ítalo Domingos Santirocchi178
Graduanda em História pela Universidade Federal de Campina Grande. João
Marcos Leitão Santos – Orientador. E-mail: noemia__oliveira@hotmail.com
178 Pós-Doutor em História, UFMA. E-mail: italosantirocchi@hotmail.com.
177
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A proposta dessa comunicação é fazer algumas reflexões sobre a
elite ultramontana do Segundo Reinado, no âmbito da História
Eclesiástica. Pretende-se transitar entre trajetórias, entre o local, o
regional e o nacional, sair dos detalhes e buscar as generalizações
que representem aspectos de uma coletividade cheia de
multiplicidades, diversidade e contradições. Serão apresentadas
algumas análises feitas a partir de dados quantitativos elaborados a
partir de bibliografias e trajetórias, buscando refletir sobre a origem
nacional, regional, formação, entre outros aspectos de algumas
camadas da elite identificada com o ultramontanismo durante o
Segundo Reinado no Brasil.
***
Para além do ritual: estratégia e poder no Brasil Colonial (1801-1804)
Neiane Freitas Rocha179
Este artigo propõe uma discursão sobre as relações constituídas
através dos laços de compadrio entre escravos na freguesia de São
Mathias da Vila de Alcântara (1801 – 1804). Para tanto, serão usados
os dados dos assentos de batismo da referida freguesia, e se
buscará traçar uma analise comparativa com outros trabalhos
elaborados por autores sobre o século XIX, que abordam as
seguintes temáticas: o significado religioso do batismo, os laços de
compadrio e as estratégias utilizadas na escolha de apadrinhamento
entre escravos. O batismo era um sacramento católico fundamental
para Igreja, que visava a salvação das almas ao mesmo tempo em
que permitia um controle social da população, com intuito de manter
sua hegemonia doutrinária. Todavia, existia também o interesse do
poder civil nesses registros, lembrando que vigorava a união entre
Igreja e Estado, regida pelo padroado e regalismo no Império luso.

179Graduanda

do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas-História, Campus
V Pinheiro - Maranhão. Orientador: Ítalo Domingos Santirocchi. E-mail:
neiane.rocha1992@yahoo.com
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***
Na pia Batismal: Um estudo das relações de compadrio na Freguesia
de São João de Cortes de (1867-1889)
Lisiane Almeida Ferreira180
O presente artigo tem por objetivo analisar as relações de
compadrio estabelecidas na freguesia de São João de Cortes no
século XIX, mais precisamente as escolhas de santas para
madrinhas, feitas pelas mães solteiras. As relações de compadrio
firmadas no sacramento do batismo estabelecem novos laços
familiares, possibilitando a ascensão social ou o fortalecimento dos
laços com o mundo espiritual, o mundo do sagrado. O estudo dessas
relações no Maranhão Imperial possibilita analisar a construção de
teias que unem a Igreja Católica e os fiéis, sendo também a
expressão do poder religioso da união entre dogma institucional e
religiosidade popular. As fontes que utilizaremos são os registros
eclesiásticos, mas precisamente assentos de batismo. Nosso
objetivo, então, é analisar o fenômeno da escolha de santas como
madrinhas de batismo para os filhos de mães solteiras na freguesia
de São João de Cortes entre 1867 e 1889.
***
Surgimento, resistência e consolidação do Candomblé na Bahia no
século XIX
Luciano Lima Souza181
A configuração do povo nagô no Novo Mundo, sua trajetória de
resistência e transformações, contribuíram para o aparecimento de
180Graduanda

do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas-História, Campus
V Pinheiro - Maranhão. Membro do Grupo de Estudo de História do Catolicismo –
ECCLESIA e do Grupo de Estudo Filosofia e Literatura. Bolsista FAPEMA: 20152016. Orientador - Ítalo Domingos Santirocchi. Email: lisi-ferreira@hotmail.com
181 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e
Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail:
daisy.assis@superig.com.br
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um cenário propício para o surgimento de uma nova religião no
Brasil. Assim, os comportamentos e pensamentos formados no seio
deste complexo cultural, no final do século XIX, são perceptíveis na
sua identidade cultural e histórica, principalmente no que diz
respeito às características das suas relações sociais e da formação
de sua religião. Dessa forma, ao tratar do surgimento do candomblé
na Bahia, necessariamente deve-se reportar ao contexto em que
ocorreu o tráfico de escravos para o Brasil e às histórias conectadas
entre os povos que contribuíram para a formação dessa religião,
tipicamente brasileira.
***
Conflito e Intolerância religiosa no Brasil do século XIX: uma
análise a partir das disputas entre regalistas e ultramontanos, sobre
a vinda de protestantes ao Brasil
Ana Rosa Cloclet da Silva182
Focando a historicidade comportada pela apropriação das doutrinas
e pelas práticas institucionalizadas que estruturam o campo
religioso, a presente comunicação analisa a polêmica que polarizou
representantes do “catolicismo ultramontano” e os paladinos do
clero regalista, em torno da vinda de protestantes ao Brasil, na
primeira metade do século XIX. Conforme se pretende demonstrar,
as dissidências religiosas então observadas configuraram um
campo de disputas em torno da produção, gestão e veiculação dos
bens simbólicos, que ajudaram a moldar o campo religioso cristão,
no Brasil do século XIX. Sob tal perspectiva, a análise reforça a
historicidade do processo de secularização em curso, desvendando
um contexto de profunda intolerância religiosa, quando ainda não
estavam dadas as condições institucionais capazes de garantir a

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. Linha de Pesquisa: Fenômeno Religioso:
instituições e práticas discursivas. E-mail: ana.silva@puc-campinas.edu.br
182
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efetiva vigência da liberdade religiosa e a autonomização das
instituições sociais e políticas em relação à religião.
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GT 18 – Religiosidades indígenas e
festas
Coordenação
Sandro Guimarães de Salles
Doutor
em
Antropologia,
Professor
da
Universidade Federal de Pernambuco. Associado à
ABHR. sandro.ufpe@gmail.com.

Resumo
O presente Grupo de Trabalho pretende dar continuidade às
discussões do GT Religiosidades Indígenas, ocorridas no XIII
Simpósio da Associação Brasileira de História das Religiões, em São
Luís, e retomadas no I Simpósio Regional Nordeste da ABHR, em
Campina Grande. No momento em que se intensifica o diálogo sobre
a necessidade de políticas públicas que assegurem o conhecimento
sobre a história e as expressões socioculturais dos povos indígenas
(mormente a partir da Lei 11.645), o presente GT pretende abrir
espaço para as pesquisas sobre os fenômenos religiosos desses
povos, enquanto expressão central da sua sociodiversidade. Dentre
os diversos temas relacionados às religiosidades indígenas que
poderão participar do GT, pretendemos, também, reunir pesquisas
sobre o fenômeno da jurema, sobretudo enquanto uma das
principias marcas da religiosidade dos índios no Nordeste, tanto as
análises dos seus registros nos documentos coloniais quanto os
estudos deste fenômeno em contextos contemporâneos indígenas.
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Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Culturas/religiosidades
populares e espetáculo no
contexto periférico do
Grande Recife: o caso do
maracatu de baque solto

Sem atividades

Sem atividades

José Roberto Feitosa de Sena
UNICAP UFPB
Religiosidade indígena e
Diretório Pombalino
Giselly Silva de Oliveira
José Edson da silva
Pereira e
Maria Gisllainy Ribeiro
Soares
UFPE
O Carnaval como tempo
sagrado: rituais de defesa e
proteção nas agremiações
carnavalescas de
Pernambuco
Leonardo Leal Esteves
UFPE
Religiosidade nas Tribos
Indígenas Carnavalescas de
João Pessoa
Marta Sanchís Clemente
UFPB
Religião, Memória e Festa
Sandro Guimarães de Salles
UFPE
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Sagrado profano –
Medicinas indígenas em
engenhos discursivos
midiatizados
Sheila Accioly
UFCG UFPB

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
Culturas/religiosidades populares e espetáculo no contexto
periférico do Grande Recife: o caso do maracatu de baque solto
José Roberto Feitosa de Sena183
O presente trabalho tem como foco de análise os fenômenos de
circularidades existentes entre festas da cultura popular,
religiosidade e espetáculo, tendo como mote para o debate o caso
do Maracatu de Baque Solto Pernambucano, manifestação,
comprovadamente marcada por polifonias religiosas que entrelaçam
rituais da jurema, da umbanda, do catolicismo popular, do
espiritismo e de elementos orientais e esotéricos. Elementos
diversos e polissêmicos que se encontram, não simplesmente
justapostos, mas, difusos e interdependentes, ultrapassando
inclusive as fronteiras de classe, porém não eliminando suas
demarcações.
***
Religiosidade indígena e Diretório Pombalino
Graduado em História (UNICAP), Mestre em Ciências das Religiões (UFPB),
Doutorando em Sociologia (UFPB), Membro do Grupo de Estudos em
Religiosidades populares – Religare (UFPB) e Membro da Associação Brasileira
de História das Religiões (ABHR). E-mail: joserobertosena86@gmail.com
183
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184

Giselly Silva de Oliveira, 185José Edson da silva Pereira e
186
Maria Gisllainy Ribeiro Soares

O Conde de Oeiras, mais conhecido como Marquês de Pombal, foi
responsável por um dos momentos mais marcantes da história dos
índios no Nordeste, tendo adotado uma política visando à integração
desses à sociedade luso-brasileira. Assim, entre outras medidas,
incentivou o casamento entre brancos e índios, proibiu o uso das
línguas nativas e das moradias coletivas e transformou os
aldeamentos em vilas. Todas essas ações tinham como principal
propósito tirar Portugal e suas colônias do atraso em que se
encontravam, sendo os índios e a política implementada pelos
jesuítas para administrá-los apontados como obstáculos aos
objetivos do Marques. Assim, em 1758, foi instituída a “Direção com
que interinamente se devem regular os índios das novas vilas e
lugares eretos nas aldeias da Capitania de Pernambuco e suas
anexas”. A presente comunicação analisa este documento, que
orienta os diretores brancos sobre como conduzir os índios no
processo de civilização e integração. Nosso objetivo é, sobretudo,
apontar como a religiosidade dos índios é tratada no referido texto.
***
O Carnaval como tempo sagrado: rituais de defesa e proteção nas
agremiações carnavalescas de Pernambuco
Leonardo Leal Esteves187
O Carnaval tem sido geralmente descrito como um período de maior
permissividade e liberdade que, de alguma maneira, contrastam
com limitações estabelecidas no cotidiano. Para muitas
Graduanda em Pedagogia – UFPE/CAA. E-mail: gisellybouvier@hotmail.com
Graduando em Pedagogia – UFPE/CAA. E-mail: edsonpereira2015@gmail.com
186 Graduanda em Pedagogia – UFPE/CAA. E-mail: mariagisllainy@hotmail.com
187 Doutorando
do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da
Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da Profa. Dra. Lady Selma
Ferreira Albernaz. E-mail: leonardolesteves@yahoo.com.br /a.
184
185
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agremiações carnavalescas em Pernambuco, no entanto, este é
paradoxalmente um tempo em que justamente o interdito, o
sacrifício e o controle social são mais fortemente estabelecidos. Por
meio de rituais de proteção e defesa praticados sincreticamente no
âmbito da jurema e de outras tradições religiosas indígenas e afrobrasileiras, representantes de maracatus de baque solto, maracatus
de baque virado, caboclinhos e frevo conferem ao período
carnavalesco, por vezes, um sentido predominantemente sagrado.
***
Religiosidade nas Tribos Indígenas Carnavalescas de João Pessoa
Marta Sanchís Clemente188
Tribos Indígenas Carnavalescas” é o nome que recebe na Paraíba
um fenômeno cultural de inspiração ameríndia em que um entrecho
dramático é dançado e musicado, formando, junto com outros
elementos, um todo indivisível. Na encenação, representa-se a
morte e a ressureição dos índios, utilizando elementos presentes no
culto realizado na religião da jurema, à qual a maioria dos membros
se associa. Na presente comunicação, trazemos alguns destes
traços comuns, procurando compreender o significado do universo
semiótico entre religião e carnaval tecido pelos participantes do
folguedo.
***
Religião, Memória e Festa
Sandro Guimarães de Salles189

188Mestra

em etnomusicologia pela UFPB. Trabalho relacionado à dissertação de
mestrado “Aprendendo música com os Tupynambás: transmissão musical em
uma Tribo Indígena Carnavalesca de Mandacaru, João Pessoa”, realizada sob a
orientação do Prof. Dr. Carlos Sandroni. Professora de piano no Centro Estadual
de Arte da Paraíba (Cearte) e no Programa de Inclusão Através da Música e das
Artes (Prima). E-mail: martasancle@gmail.com
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A Caçada do Bode consiste em uma celebração realizada na
madrugada do domingo de Carnaval pelos grupos de caboclinho de
Goiana/PE, no qual é dramatizado o momento em que os índios
retornam da caça. O drama acontece em um cortejo pelas ruas da
cidade, sobretudo do bairro de Nova Goiana, incluindo música,
dança e, em algumas ocasiões, jurema (bebida) e transe. Em um
cenário hoje marcado por negociações e estratégias de
representação e poder dos grupos de cultura popular frente aos
órgãos de cultura do Estado e município, a Caçada do Bode consiste
na única apresentação pública dos caboclinhos de Goiana que não
está sujeita a normas externas ao grupo. A presente comunicação
pretende situar este ritual, analisando sua dimensão histórica,
lúdico-expressiva e, sobretudo, sua relação com as práticas
religiosas associadas ao universo da jurema.
***
Sagrado profano –
Medicinas indígenas em engenhos discursivos midiatizados
Sheila Accioly190
O artigo inicia um estudo acerca de ressignificações de práticas religiosas
indígenas como terapias ou medicinas alternativas. Ensaia uma breve
análise de engenhos discursivos no panorama midiático que promovem tal
re-apresentação. Discute a atualização da ideia de tradição e sua
tradução
como
contracultura.
Debate
as
noções
de
colonização/descolonização, religiosidade, mudanças e permanências nos
sistemas de crenças. Destaca os reposicionamentos da indianidade em
relação a estereótipos sociais. Por fim, reflete sobre os trânsitos entre o
sagrado e o profano; e sobre possibilidades de resistência contra a
expropriação de conhecimentos e de bens simbólicos.
***
Antropólogo, Professor da Universidade Federal de Pernambuco. E-mail:
sandro.ufpe@gmail.com
190 Sheila Accioly é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), com atuação profissional na Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). E-mail: smaccioly@yahoo.com.br.
189
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GT 19 – Religiosidades, populações
brasileiras e fontes eclesiásticas
(séculos XVII-XX)
Coordenação

Antonio Filipe Pereira Caetano
Doutor/História-UFAL. Sócio
da ABHR.

Irineia Maria Franco dos
Santos
Doutora/História-UFAL. Sócia
da
ABHR.

Resumo
Os conjuntos documentais encontrados nos variados acervos
eclesiásticos brasileiros constituem-se como fontes importantes
para a problematização do passado histórico. Através desse corpus,
o historiador pode pensar as sociedades em que as instituições
religiosas estavam inseridas, compreender o olhar das mesmas para
o mundo que as cercava e, ao mesmo tempo, identificar
personagens que, em algumas fontes oficiais, encontram-se
silenciadas (como por exemplo, as populações escravas e
mestiças). Assim, a presente proposta de grupo de trabalho visa
discutir diferentes temáticas e problemas a partir das fontes
eclesiásticas, no intuito de contribuir para o lugar destes conjuntos
na compreensão histórica, bem como para a ampliação de hipóteses
e
o
uso
de
métodos
de
pesquisa.
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Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Sem atividades

Sem atividades

População, Escravidão
e Relações de Poder na
Vila de Alagoas do Sul
(Marechal Deodoro,
1810-1818)
Antonio Filipe Pereira
Caetano
UFAL UFPE
As cartas pastorais do
episcopado brasileiro e
alagoano no Arquivo da
Cúria Metropolitana de
Maceió (1890-1962)
César Leandro Santos
Gomes
UFAL
Populações e
cotidiano da
freguesia de Porto
Calvo (1854)
Everaldo Santos Silva
Junior
UFAL
Demografia &
Escravidão:
Constituição familiar na
Vila da Imperatriz,
Província das Alagoas
(1859 e 1861)
Felipe dos Santos Silva
UFAL
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FONTES HISTÓRICAS
PARA O GOVERNO
ECLESIÁSTICO: Dom
Ranulpho Farias e o
Arquivo da Cúria
Metropolitana de
Maceió (1939-1955)
Irinéia Maria Franco
dos Santos
USP UFAL
Demografia Histórica e
População na Vila de
Santa Maria Madalena
das Alagoas do Sul
(1825-1830)
José Fernando Barbosa
dos Santos
UFAL

15 de setembro, terça-feira
Comunicações
População, Escravidão e Relações de Poder na Vila de Alagoas do
Sul (Marechal Deodoro, 1810-1818)
Antonio Filipe Pereira Caetano191
A Vila de Santa Maria Magdalena Alagoas do Sul era uma das mais
importantes da antiga Comarca das Alagoas, criada em 1712. Como
cabeça da estrutura administrativa local, abrigou em seu território,
Professor Adjunto 3 do curso de História da Universidade Federal de Alagoas
(Ufal). Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e
Coordenador do Grupo de Estudos América Colonial (GEAC)/Ufal-CNPq. E-mail:
afpereiracaetano@hotmail.com
191
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uma grande quantidade populacional entre os rios Manguaba e
Mundaú, que viviam de uma produção diversificada de alimentos, da
efusão da cana-de-açúcar e da intensidade de fluxos mercantis dos
portos de Jaraguá e Francês. Com emancipação da Comarca frente
à Capitania de Pernambuco, a localidade passou a ser sede da
Capitania/Província gerenciando os aspectos políticos, judicias e
administrativos da região. Um importante diagnóstico da população
que viveu nessas localidades, especialmente na atual cidade de
Marechal Deodoro, pode ser vislumbrada pelos livros de batismo
armazenados no Arquivo da Cúria Arquidiocesana de Maceió. Assim,
a presente comunicação tem por objetivo apresentar um diagnóstico
da população de Marechal Deodoro, no início do século XIX,
especialmente com foco nos grupos escravizados presentes na
localidade.
***
As cartas pastorais do episcopado brasileiro e alagoano no Arquivo
da Cúria Metropolitana de Maceió (1890-1962)
César Leandro Santos Gomes192
O presente trabalho tem como intenção apresentar os resultados
parciais do projeto da Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico
Institucional (BDAI): "População e relações de poder na

documentação histórica do Arquivo da Cúria Metropolitana de
Maceió, séculos XIX e XX", onde se debruçou na análise documental
de aproximadamente 288 cartas pastorais do Episcopado brasileiro
e alagoano localizadas no acervo do Arquivo da Cúria Metropolitana
de Maceió (ACMM) de 1890 a 1962. E onde se observou, em meio às
falas dos bispos, suas propostas ideológicas, relações de poder,
posições políticas. Logo, alicerçando a futuras problematizações

Graduando em História Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). Membro do Laboratório Interdisciplinar de Estudos das Religiões –
LIER/UFAL, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Irinéia Maria Franco dos Santos, atuando
nas linhas de pesquisa Religiões, Cultura e Identidade e Religiões, Estado e
Relações de Poder. E-mail: cesarl.gomes@hotmail.com
192
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com intuito de compreender o papel da Igreja Católica na
construção da realidade social, tanto nacional como alagoana.
***
Populações e cotidiano da freguesia de Porto Calvo (1854)
Everaldo Santos Silva Junior193
O trabalho busca apresentar os dados parciais da Bolsa de
Desenvolvimento Acadêmico Institucional (BDAI) usando como
dados o décimo livro de batismo de Porto Calvo (1854-1854)
catalogando, tabulando e analisando esta documentação que se
encontra no Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió (ACMM). Os
resultados obtidos durante a pesquisa servem para construir a
dinâmica populacional, o cotidiano e as condições dos moradores,
as redes e relações de solidariedade e poder que os habitantes
(escravos e os libertos) possuíam fazia parte do modo de vida em
sociedade no século XIX na freguesia de Porto Calvo.
***
Demografia & Escravidão:
Constituição familiar na Vila da Imperatriz, Província das Alagoas
(1859 e 1861)
Felipe dos Santos Silva194

Graduando em História Bacharelado pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), Membro do Grupo de estudo de América Colonial - GEAC/UFAL,
coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Filipe Pereira Caetano. Atuando na linha de
pesquisa
escravidão,
família
e
relações
de
poder.
E-mail:
everaldojr@outlook.com.br.
194 Graduando em História/Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). E-mail: silva_felipes@outlook.com. Membro do Grupo de Estudos
América Colonial – GEAC/UFAL, coordenado pelo Prof.° Dr. Antônio Filipe
Pereira Caetano. Pesquisador bolsista no Arquivo da Cúria Metropolitana de
Maceió (ACMM), atuando na área da demografia, escravidão, família e relações
de poder, orientado pelo Prof.º Dr. Antonio Filipe Pereira Caetano.
193
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O trabalho proposto tem como principal escopo as relações e as
constituições familiares a partir do livro de batismo da Vila da
Imperatriz, Província das Alagoas, entre os anos de 1859 e 1861.
Localizado no Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió, o livro de
batismo tabulado foi o livro de Nº 5, onde seu recorte cronológico é o
mais antigo dos livros referentes à Vila da Imperatriz, hoje União dos
Palmares. Com a ajuda do método pré-censitário, ou melhor, com o
auxílio da Demografia Histórica, buscou-se quantificar e entender
um pouco sobre as constituições familiares escravas, relações
sociais e a “dinâmica” de uma parte da zona da mata Alagoana.
Tendo em vista os livros de batismos como uma fonte de produção
serial, o corpus constitui-se como indispensável para análise das
Famílias “alagoanas” no século XIX, não só escrava (que é o objeto
de observação deste trabalho), mas, também, para as Famílias da
população livre.
***
FONTES HISTÓRICAS PARA O GOVERNO ECLESIÁSTICO: Dom
Ranulpho Farias e o Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió
(1939-1955)
Irinéia Maria Franco dos Santos195
A presente comunicação tem por objetivo apresentar hipóteses
iniciais sobre a organização do Arquivo da Cúria Metropolitana de
Maceió, a partir da atuação do terceiro bispo e segundo arcebispo
Dom Ranulpho Farias, durante o seu episcopado entre 1939 e 1956.
Uma das primeiras tarefas de Dom Ranulpho Farias foi a
organização da escrita dos Livros do Tombo e a coleta de
documentos e informações sobre a história das paróquias e da
fundação do bispado e arcebispado das Alagoas. A partir da
organização do Arquivo, passou a montar listas de índices
Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora
Adjunta 2 dos cursos de História, Graduação e Pós-Graduação da Universidade
Federal de Alagoas. Líder do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das
Religiões (LIER-UFAL). E-mail: irineiafranco@gmail.com
195
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especializados dos livros de tombo e dos "atos e fatos mais
importantes", possivelmente entre 1953 e 1956. Os conteúdos e
palavras-chave selecionadas por este arcebispo indicariam as
maiores preocupações e campos de luta católicos: as relações
econômicas e sócio-políticas entre Igreja e Estado republicano;
levantamentos e dados socioeconômicos do arcebispado via
estatísticas anuais; o embate ideológico com o comunismo, o
protestantismo e o espiritismo; a implantação da Ação Católica em
Alagoas e a formação de certos movimentos sociais, políticos e
educacionais que se fortificaram nas décadas seguintes.
***
Demografia Histórica e População na Vila de Santa Maria Madalena
das Alagoas do Sul (1825-1830)
José Fernando Barbosa dos Santos196
Este trabalho visa apresentar os resultados parciais obtidos do
projeto População e relações de poder na documentação histórica
do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió, séculos XIX e, tendo
como foco o Livro de Batismos nº 05 de Santa Maria Madalena das
Alagoas do Sul, Alagoas, hoje Marechal Deodoro, no período de 1825
a 1833. E a partir desta fonte fazer uma análise da sociedade local
durante esse período, tendo como base os dados demográficos
observados na documentação. Obtendo por meio dessa análise,
dados sobre escravidão, relações sociais, contingente militar e
família no determinado local e período que ao serem comparados
com outras localidades, podem fornecer um panorama geral da
Província das Alagoas durante o Brasil Império.
***

Graduando em História Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas UFAL, Membro do Grupo de estudo de América Colonial - GEAC/UFAL,
coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Filipe Pereira Caetano. Atuando na área de
demografia,
escravidão,
família
e
relações
de
poder.
E-mail:
nando_juacri@hotmail.com
196
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GT

20 – Tensões e negociações
entre religiosidades e direitos
humanos
Coordenação

Rosa Maria de Aquino
Doutora em Antropologia,
Universidade Federal Rural de
Pernambuco
(UFRPE),
associada à ABHR.

Cassio Raniere
Bacharel em Ciências Sociais,
membro do Grupo de Estudos
de Diversidade Religiosa e
Intolerância (GEDRI)/UFRPE.
Sócio da ABHR.

Resumo
O cenário contemporâneo religioso brasileiro traduz-se como um
universo dinâmico que vem sendo (re)modelado através dos sujeitos
ao se (des)filiarem às mais diversas agências do sagrado. Frente aos
novos anseios dos fiéis e da diversidade religiosa criada, algumas
instituições repensam ou reforçam suas tradições, enquanto outras
surgem e reivindicam cada vez mais autonomia para seus fiéis. Essa
pluralidade do campo religioso oferece aos atores sociais opção de
retirarem das religiões aquilo que faz mais sentido para suas vidas.
A construção dessa diversidade, em geral, não se dá sem que haja
conflitos, traduzidos, em muitos casos, por manifestações de
intolerância que repercutem nos direitos humanos. Assim, este GT
acolhe trabalhos e pesquisas, concluídos ou em andamento, que
293
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versem sobre a miscelânea presente no campo religioso brasileiro,
mas, também sobre os inevitáveis conflitos de ordem cosmológica,
institucional, política, entre outros enfrentados pelos sujeitos e
instituições.
Programação

Dia

15/09 (3ª feira)

16/09 (4ª feira)

17/09 (5ª feira)

Comunic.

Sem atividades

Sem atividades

Movimento Religioso
Inclusivo: processos
de santificação e
conversão
Cássio Raniere Ribeiro
da Silva
UFRPE

Drogas e o exercício
da religiosidade e
cidadania: o
entendimento das
instituições religiosas
sobre o “problema das
drogas”
João Daniel de Lima
Simeão
UFRN

Je suis Charlie
:percepções e conflitos
acerca de liberdades
na França
Leandro Regis
Nascimento da Silva
FIR
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Ensino religioso nas
escolas de ensino
fundamental: ensinar
religião ou sobre
religião?
Rosa Maria de Aquino
UFRPE

O impacto da
modernidade na
dinâmica religiosa da
juventude universitária
em Sergipe
Vinicius Lima Oliveira
UFS

17 de setembro, quinta-feira
Comunicações
Movimento Religioso Inclusivo: processos de santificação e
conversão
Cássio Raniere Ribeiro da Silva197
Alinhada à agenda dos movimentos sociais surge no Brasil no início
dos anos 2000 as igrejas inclusivas que têm como gênese a adesão
de pessoas LGBT‟s.Neste recorte, busco evidenciarcomo as
categorias do “profano” edo “sagrado” estão imbricadas ao
entendimento que têm sobre a própria sexualidade, na medida em
197Bacharel

em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco
- UFRPE, Assistente de Pesquisa do Centro de Formação, Pesquisa e Memória
Cultural - Secretaria de Cultura da Cidade do Recife. Integrante do Grupo de
Estudo de Diversidade Religiosa e Intolerância – GEDRI/UFRPE. Orientadora
Prof.ª Dr.ª Rosa Maria de Aquino. E-mail: cassiorani@hotmail.com
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que as instituições religiosas inclusivas das quais estão/estavam
vinculados, os reinserem nas práticas litúrgicas tendo como base a
reinterpretação do livro sagrado. Ainda, busco evidenciar os
processos de conversão desde as igrejas de origem ou „familiares‟,
a passagem por espaços “transgressores” até a adesão às igrejas
inclusivas.
***
Drogas e o exercício da religiosidade e cidadania: o entendimento
das instituições religiosas sobre o “problema das drogas”
João Daniel de Lima Simeão198
Esta proposta tem por objetivo expor à comunidade as metodologias
e resultados preliminares da pesquisa que vem sendo realizada pelo
grupo de estudo Mythos-logos: Religião, Mito e Espiritualidade
(Departamento de Ciências Sociais – UFRN). Temos como objetivo
analisar as relações entre valores religiosos e políticos presentes no
discurso e na prática de religiosos especificamente no que diz
respeito ao “problema das drogas”. Desta forma, pretende-se
compreender o posicionamento que certas religiões assumem no
tratamento dessa problemática atual, polêmica e de grande
repercussão na esfera pública. Isso ao percebermos que os valores
religiosos têm incidido no tratamento que os Estados assumem
frente ao “problema das drogas”, em especial servindo como um
argumento ou perpetuação do discurso proibicionista e de
fortificação da “guerra contra as drogas”.
***

Je suis Charlie :percepções e conflitos acerca de liberdades na
França
198Graduando

em Ciência Sociais (UFRN). Membro do grupo de estudo MythosLogos: Religião, Mito e Espiritualidade. Bolsista de Iniciação Cientifica PIBIC.
Contato: danielsimeao@outlook.com. Orientador: Orivaldo Pimentel Lopes
Júnior, doutor em Ciências Sociais PUC-SP. Professor do curso de Ciências
Sociais da UFRN. E-mail: orivaldojr@yahoo.com.br.
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Leandro Regis Nascimento da Silva199
Neste trabalho propomos analisar práticas e assimilações em torno
da liberdade de expressão na atual conjuntural francesa. Levaremos
em conta o cenário que se desenvolveu logo após os atentados
terroristas ocorridos neste ano contra o jornal satírico Charlie
Hebdo. Discutiremos sobreuma espécie de conflito aparente entre
liberdade de expressão e de religião, quando da reivindicação do
direito de fazer-se uso do riso e da sátira para tratar as religiões,
inclusive através da blasfêmia. Trataremos ainda sobre algumas
complexidades que podem levar a processos de incompreensão e
intolerância, quando principalmente não se estipula- ou se
compreende- as fronteiras existentes entre uma liberdade e outra.
***
Ensino religioso nas escolas de ensino fundamental: ensinar religião
ou sobre religião?
Rosa Maria de Aquino200
O Art. 18º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,
prevê que“Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião...”. Ao longo dos anos, outras Declarações,
Pactos, Convenções, Cartas ou Resoluções internacionais
abordaram os direitos humanos e mantiveram no foco de suas
preocupações questões de ordem religiosa presentes nas
relaçõessociais intra e entre países. Nessa Comunicação faço
dialogar alguns desses documentos com teorias, sobretudo

199 Bacharel

em Relações Internacionais pela Faculdade Integrada do Recife
(2009). É membro do grupo de Estudo Sobre Diversidade Religiosa e Intolerância
(GEDRI-UFRPE). E-mail: leandrorns@hotmail.com
200 Doutora em Antropologia; Professora Adjunta da Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE); Coordenadora do Grupo de Estudos de Diversidade
Religiosa e Intolerância (GEDRI/UFRPE); Diretora do Departamento de Ciências
Sociais (DECISO/UFRPE). E-mail: rosaquino@gmail.com
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antropológicas, a partir de uma experiência de campo em uma
escola de ensino fundamental.
***
O impacto da modernidade na dinâmica religiosa da juventude
universitária em Sergipe
Vinicius Lima Oliveira201
Expostos a realidades e informações que tipificam as mudanças
socioculturais que acompanham o advento de novas formas da
modernidade, as juventudes universitárias fornecem contribuições
valiosas quanto à assimilação de práticas peculiares ao padrão
sociocultural vigente. Mutações que são percebidas no arquétipo
religioso juvenil demandam atenção à atual estrutura social
brasileira,poisconforme Peter Berger e Hervieu-Lèger, esses são
fatos que indicam uma nova composição religiosa da sociedade
moderna. A partir da perspectiva tillichiana de religiosidade como
preocupação última, o objetivo desta investigação é identificar a
eficácia desse conceito na cosmovisão e na vida prática de jovens
estudantes universitários de Sergipe.

Mestrando em Ciência da Religião – Universidade Federal de Sergipe.
Membro do grupo de pesquisa Correlativos: Estudo em Cultura e Religião. Email: vimaao@gmail.com. Orientação: Prof. Dr. Carlos Eduardo Calvani Universidade Federal de Sergipe.
201
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Mapa do evento e informações
úteis

Hospedagem gratuita e tickets do RU: abhrnordeste@gmail.com.
Todas as atividades do 2º Simpósio Nordeste acontecerão no Centro de
Artes e Comunicação, no NIATE e no Centro de Educação.
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Outras informações

Chame
seu
táxi
através
app EasyTaxi: http://www.easytaxi.com/br
Chame seu táxi por telefone:
Teletaxi (81) 2121-4242. http://www.teletaxirecife.com.br/
Calcule
o
valor
do
seu
percurso
de
táxi
Recife: http://precodotaxi.com/recife/

do:

no

Linhas de ônibus
Os participantes podem ter acesso ao Campus Recife da UFPE
através das seguintes linhas:
207 – BARRO/MACAXEIRA/BR-101, Tarifa A
202 – BARRO/MACAXEIRA/VÁRZEA, Tarifa A
040 – CDU/BOA VIAGEM/CAXANGÁ, Tarifa A
440 – CDU/CAXANGÁ/BOAVIAGEM, Tarifa A
432 – CDU/VÁRZEA, Tarifa A
330 – CASA AMARELA/CDU (TRT), Tarifa D
431 – CIDADE UNIVERSITÁRIA, Tarifa A
303 – CURADO II/CAXANGÁ/BR-232, Tarifa A
522 – DOIS IRMÃOS/RUI BARBOSA, Tarifa A
920 – RIO DOCE/CDU, Tarifa B
060 – TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA, Tarifa A
Para mais informações sobre linhas e itinerários, indicamos o
download do aplicativo Cittamobi: http://www.cittamobi.com.br/
Integração com metrô
O Campus Recife da UFPE é atendido por linhas que partem dos
seguintes Terminais do Sistema Estrutural Integrado (SEI): Barro –
Camaragibe – Caxangá – Macaxeira
Tarifa do Metrô: R$ 1,60
Dentro do Campus
Bicicletas: recentemente foram implantadas dentro do campus três
estações do sistema BikePE. Através dele é possível realizar a
locação de bicicletas para se locomover dentro do campus. As
estações estão localizadas no Centro de Artes e Comunicação, no
Centro de Ciências da Saúde e no Niate da Área II. A liberação das
bicicletas é realizada através de aplicativo. Mais informações sobre
o aluguel: http://www.bikepe.com/
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