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APRESENTAÇÃO 

 

Entre os dias 28 de setembro a 2 de outubro de 2020, os Programas de Pós-

Graduação de Ciências da Religião da PUC-Campinas e da PUC Minas, o Programa de 

Pós-Graduação de Teologia da PUC-PR e o Programa de Pós-Graduação de Ciência da 

Religião da UFJF promoveram, conjuntamente, a II Jornada Científica Internacional 

2020 – Religião e Contemporaneidade: Política, Ciência e Cultura. 

Integralmente virtual, o Evento foi sediado pela PUC-Campinas e teve o apoio da 

Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião 

(ANPTECRE). Em parecer para a concessão do Selo Eventos ANPTECRE, a 

Associação considerou o evento de “abrangência internacional”. 

A programação teve três conferências, cinco mesas-redondas de lançamento de 

livros e debates e seis GTs temáticos com apresentação de trabalhos de discentes e 

docentes provenientes de diversas instituições brasileiras e do exterior. 

A conferência “Orar en tiempo de coronavirus” foi proferida pelo Prof. Dr. 

Andrés Torres Queiruga (Universidade de Santiago de Compostela, Espanha) e a 

conferência “Nova perspectiva espiritual de habitar a Terra” foi proferida pelo Prof. Dr. 

Faustino Luiz Couto Teixeira (UFJF), sendo mediador o Prof. Dr. Paulo Sérgio Lopes 

Gonçalves (PUC-Campinas). A conferência “The Catholic Church and Religious 

Freedom” foi proferida pelo Dr. Philippe Roy-Lysencourt (Faculté de théologie et 

sciences religieuses de l’Université Laval, Canadá), sendo mediador o Prof. Dr. Rodrigo 

Coppe Caldeira (PUC Minas) e tradutor simultâneo Prof. Dr. Carlos Ribeiro Caldas 

Filho (PUC Minas). 

As mesa-redondas de lançamento de livros e debates foram: Giorgio Agamben: 

Religião e Política, com Prof. Dr. Colby Dickinson (Loyola University Chicago, EUA), 

Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Jr. (Unicamp/PUC-PR), Prof. Dr. Cláudio de Oliveira 

Ribeiro (UFJF) e Prof. Dr. Helerson Silva (PUC-Campinas), sendo mediador Prof. Dr. 

Glauco Barsalini (PUC-Campinas); Fundamentalismo: terminologia, hermenêutica e 

apontamento, com os Mestres Araripe Castilho, Camila Medina e Fábio Gesueli 

(formados na PUC-Campinas), sendo mediadores Prof. Dr. Breno Martins Campos 

(PUC-Campinas) e Profa. Dra. Ceci Maria Costa Baptista Mariani (PUC-Campinas); 

Catolicismos en perspectiva histórica: Argentina y Brasil en diálogo, Prof. Dr. Ignácio 

Martínez (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Prof. Dr. Ítalo Santirocchi 
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(UFMA), Prof. Dr. Rodrigo Coppe Caldeira (PUC Minas), Prof. Dr. Emerson José Sena 

da Silveira (UFJF) e Profa. Dra. Jacqueline Hermann (UFRJ), sendo mediadora Profa. 

Dra. Ana Rosa Cloclet da Silva (PUC-Campinas); Fenomenologia e experiência 

religiosa, com Profa. Dra. Ceci Maria Costa Baptista Mariani (PUC-Campinas), Profa. 

Dra. Clélia Peretti (PUC-PR), Doutornado Ellton Luis Sbardella (PUC-PR) e 

Doutorando Luís Gabriel Provinciatto (UFJF), sendo mediador Prof. Dr. Renato 

Kirchner (PUC-Campinas); Epistemologia das Ciências da Religião, com Prof. Dr. 

Eduardo Gross (UFJF), Prof. Dr. Fabiano Campos (PUC Minas), Prof. Dr. Flávio Senra 

(PUC Minas), sendo mediadora Profa. Dra. Tatiane Almeida (PUC Minas); Teologia 

pública: no Brasil e na África do Sul – um diálogo teológico-político, com Prof. Dr. 

Rudolf von Sinner (PUC-PR), Profa. Dra. Claudete Beise-Ulrich (Faculdade Unida de 

Vitória), Prof. Dr. Jefferson Zeferino (PUC-PR), Prof. Dr. Dion Forster (SUN, África 

do Sul), Prof. Dr. César Kusma (PUC-Rio), sendo mediador Prof. Douglas Ferreira 

Barros (PUC-Campinas). 

Os seis Grupos de Trabalho foram: GT 1: Religião, espaço público e política: a 

contemporaneidade confronta os pilares da modernidade?; GT 2: Filosofia da Religião e 

Literatura; GT 3: Religião, linguagem e cultura; GT 4: Religião: epistemologia e 

fenomenologia; GT 5: Catolicismo na encruzilhada: política, cultura e religiosidade; GT 

6: Interdisciplinaridade e os estudos de religião (graduação). 

Por fim, muito oportuno dizer que a parceria entre os quatro Programas de Pós-

Graduação da Área Ciências da Religião e Teologia, pela realização da II Jornada 

Científica Internacional 2020 – Religião e Contemporaneidade: Política, Ciência e 

Cultura, é resultado de mútuo e intenso trabalho de pesquisa que vem sendo realizado 

por docentes, com o envolvimento de discentes, dos quatro Programas de Pós-

Graduação. 

 

Prof. Dr. Renato Kirchner (Coordenador do PPGCR da PUC-Campinas) 

Prof. Dr. Rodrigo Coppe Caldeira (Coordenador do PPGCR da PUC Minas) 

Prof. Dr. Frederico Pieper Pires (Coordenador do PPGCR da UFJF) 

Prof. Dr. Rudolf von Sinner (Coordenador do PPGT da PUC-PR) 
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GT 1: RELIGIÃO, ESPAÇO PÚBLICO E POLÍTICA: A 

CONTEMPORANEIDADE CONFRONTA OS PILARES DA 

MODERNIDADE? 

 

Coordenadores: Dr. Douglas Ferreira Barros (PUC-Campinas); Dr. Emerson Sena da 

Silveira (UFJF); Dr. Glauco Barsalini (PUC-Campinas); Dr. Rodrigo Coppe Caldeira 

(PUC Minas); Dr. Rudolf von Sinner (PUC-PR). 

 

Ementa: O presente GT é ambiente de discussão e investigação plurais de trabalhos 

teóricos e/ou empíricos que se interessem pela relação entre religião e política, 

observando como as expressões religiosas se envolvem no – e com o – espaço público, 

e os problemas sociais e políticos candentes que nele se apresentam. Interessa-nos 

observar como os diferentes grupos religiosos atuam, por exemplo, como grupos de 

pressão, como grupos políticos latentes ou explícitos. Pretende-se observar, por um 

lado, as motivações de fundo, arraigadas nas diferentes crenças e nas doutrinas que as 

sistematizam e regulamentam, e, por outro, as consequências da atuação política e social 

de grupos e instituições religiosos por meio, por exemplo, do envolvimento nas 

instituições públicas, do posicionamento religioso em relação à crise sócio-ambiental, à 

violência urbana e no campo e aos enfrentamentos identitários e de gênero, raciais e de 

classes sociais.  

 

TRANSUMANISMO: PROMESSAS DE FELICIDADE 

TECNO-RELIGIOSAS  

Adelaide de Faria Pimenta1 

Resumo: O presente trabalho se constitui em uma parte da pesquisa que vem sendo 

desenvolvida no doutorado. O Transumanismo, – do inglês Transhumanism –, 

representado na língua inglesa pela letra “h”, inicial da palavra humanism, acrescida do 

sinal plus +, ou seja, é um movimento que tem se apresentado como ideológico e 

 
1 Mestra em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), 

financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). Doutoranda em Ciências 

da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), financiada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: 

adepimenta@gmail.com. 
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filosófico, apoiado na busca do melhoramento (enhancement) humano, reunindo um 

número cada vez mais crescente de cientistas ao redor do mundo, envoltos em 

controvérsias entre os favoráveis ao novo modo de pensar o humano, e os críticos, ou 

mesmo avessos ao movimento, que fazem sua oposição em maior grau – os assim 

denominados novos ludistas. Objetiva-se trazer à luz alguns argumentos que permeiam 

as relações entre as partes; no entanto, o foco deste texto será dirigido às ideias de dois 

principais defensores transumanistas que formataram seus manifestos de modo 

contundente, no século XX, e pretende-se, seguindo as propostas apresentadas por esses 

autores a respeito de suas visões de um mundo melhor e mais livre, analisar como estas 

evoluíram para a atualidade. Para o fim estabelecido, utiliza-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, por meio dos textos Manifesto Ciborgue de 1984, da socióloga e 

feminista americana Donna Haraway, e do manifesto abolicionista The Hedonistic 

Imperative, de 1995, do filósofo britânico David Pearce, com a hipótese de que denotam 

um possível caráter religioso. As principais conclusões apontam que os dois autores 

delineiam uma série de utopias e promessas tecnológicas de felicidade terrena que, no 

entanto, em sua maioria, não se mostraram completamente acertadas e sem o alcance 

almejado, mas que se assemelham às promessas de paraíso encontradas no âmbito 

religioso. A partir desse resultado, algumas perguntas podem servir a novos futuros 

questionamentos: será que ainda têm potencial de se realizarem no mundo 

contemporâneo, cada vez mais tecnológico e secular? E a qual tipo de humanidade as 

promessas de possível cunho tecnológico-religioso estão a serviço?  

Palavras-chave: Transumanismo. Abolicionismo. Utopias. Promessas tecno-religiosas. 

 

 

DIREITO E RELIGIÃO: A ATUALIDADE DO PENSAMENTO DE 

HANS KELSEN  

Alan Ibn Chahrur2 

 

Resumo: O jurista Hans Kelsen (1881-1973) tornou-se mundialmente conhecido por 

sua Teoria Pura do Direito, obra de grande influência também no meio jurídico e 

acadêmico do Brasil. Contudo, se faz necessário reconhecer que as contribuições da 

obra do autor estendem-se muito além de sua reconhecida defesa do formalismo 

 
2 Doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: alan.chahrur@gmail.com.  
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jurídico, fundado na distinção metodológica entre dois distintos planos da cognição, a 

saber, o ser (sein) e o dever-ser (sollen). Kelsen se mostra, também, como um 

competente teórico do conhecimento, profundamente crítico da recepção do ideal 

racionalista da modernidade no contexto contemporâneo. Em uma obra póstuma, escrita 

inicialmente em 1964, mas publicada apenas no ano de 2012, sob o título de Secular 

Religion, o autor desenvolve uma provocativa reflexão que antecipa em grande medida 

problemas atuais acerca das relações entre o pensamento jurídico-político, a ciência e a 

religião. Por meio de um trabalho de tradução da versão originalmente publicada da 

obra, atualmente em andamento, a presente comunicação tem por objetivo apresentar 

algumas possíveis contribuições do trabalho de Kelsen para a compreensão do atual 

contexto político brasileiro, no qual se observa uma nítida escalada de discursos 

políticos conservadores lastreados em movimentos religiosos de caráter moralista. A 

obra de Kelsen pretende, em síntese, por meio de uma ampla revisão de literatura, 

denunciar a constante associação entre a teologia e a ciências sociais, conforme as 

proposições de autores que buscaram com frequência encontrar elementos religiosos nas 

estruturas fundamentais da modernidade. Sendo que Kelsen preocupa-se em 

desenvolver, particularmente, uma intensa interlocução teórica com a obra de seu ex-

aluno Eric Voegelin (1901-1985) para quem, em suma, toda ordem social 

necessariamente depende de um princípio transcendente de legitimação e fundamento. 

A renúncia do pensamento moderno à dimensão da transcendência, segundo Voegelin, 

forçosamente resultaria numa perspectiva gnóstica, caracterizada pela pretensão 

contraditória de buscar a transcendência no âmbito da experiência imanente, por meio 

da idealização ou “divinização” das capacidades do próprio homem. Contudo, como 

Kelsen pretende argumentar, se o racionalismo moderno perseguiu desde o início sua 

emancipação do campo do sagrado, isso implica no limite o reconhecimento da 

racionalidade como simples meio e nunca como fim. Ou, em outras palavras, trata-se de 

reconhecer os limites da própria racionalidade, em face do necessário relativismo 

decorrente do caráter mutável e necessariamente falsificável das conclusões científicas. 

Essa constatação demonstraria o caráter falacioso do reducionismo que pretende 

interpretar o pensamento moderno como um simples projeto de “crença na razão”, em 

nada diferente da do dogmatismo teológico na sua estrutura conceitual, a exemplo da 

proposta de Voegelin. Nesse sentido, Kelsen conclui com o provocativo diagnóstico de 

que o movimento de “retorno ao sagrado”, que pretende descrever a modernidade como 
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mera “religião secular”, pode, em verdade, configurar um perigoso estímulo para a 

ampliação de discursos que flertam com modelos teocráticos, a exemplo do Brasil. 

Palavras-chave: Modernidade. Secular. Religião. 

 

O CAMINHO DA TERRA PROMETIDA PELO ACESSO À 

METAFÍSICA ARISTOTÉLICO-TOMISTA 

Alessandro Severino Vallér Zenni3 

Vitor Monarin4 

 

Resumo: O indivíduo social cosmopolita se apresenta na atualidade com uma excitação 

psíquica sem qualquer compasso com sua evolução pessoal enquanto ser pois, a 

inspiração atomista e nominalista que está na base da modernidade, retira do vivente a 

capacidade responsável de agir livremente, restringindo a autonomia e livre arbítrio ao 

mesmo instante que reconecta-se à máxima de que o humano é a medida de todas as 

coisas, suscitando estruturas racionais que articulam direito e política como categorias 

bastantes para construir certezas e seguranças provisórias. Na esteira apocalíptica, a 

racionalidade analítica conduzirá os seres humanos decaídos até o advento da parúsia; 

enquanto a cronologia do tempo não se cumpre, os indivíduos de uma insociável 

sociabilidade vão tateando um progresso emancipatório tendo como arrimo a 

incongruência do egoísmo, a potência da hibrys, e o limite político-jurídico na adesão 

ao contrato social. Entrementes o esclarecimento por vezes é eclipsado pelas barbáries 

civilizatórias, a ponto tal que a pós-modernidade, sobreposta às pilastras modernas 

evidencia a liquidez das relações humanas, o consumo desenfreado das tecnologias, os 

comportamentos programáveis, a idolatria à instrumentalidade da razão, coroando-se 

com a disparidade acintosa nos modos de existência, onde abastança de pouquíssimos e 

miséria de multidões, exclusão e seleção, eugenia positiva e eliminação de seres 

humanos caminham paralelamente sob o invólucro do contrato social e o beneplácito do 

direito. A derrocada da metafísica clássica abriu uma fenda entre ser e devir, a 

insurgência à natureza humana projetou um corpo nu alentado por impulsos neurais e 

ávido por desejar, donde se alimentou o ideário de vida no consumo e na satisfação do 

corpo, a caricatura da Cidade dos Homens, marcados pelo pecado original e a culpa 
 

3 Doutor em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: 

asvzenni@hotmail.com. 
4 Mestrando em Ciências Jurídicas pela Unicesumar. E-mail: vitormonarin@gmail.com. 
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adâmica. Esse humano derrelicto e incomodado rendido às ideias salvacionistas de um 

interventor divino, passou a ser o sujeito moderno assujeitado ao líder político, ao deus 

dinheiro do capitalismo requintado, rememorando a glória ao externo, supremo e 

salvador. Não em vão se assiste ao caos na política totalitária, com pretextos de 

democracia, a normalização dos comportamentos passivos submetidos às normas 

injustas, o esfacelamento de um projeto existencial, diante do esvaziamento da 

ontologia dos valores. A reconstrução metafísica do humano pela filosofia perene 

assinala o eterno retorno do mesmo, onde o hábito das virtudes e a conexão das ações e 

causas, recompõem ser e devir no âmbito da existência humana. De maneira que o 

artigo objetiva, mediante o método de pesquisa bibliográfica, perpassar por obras 

filosóficas, teológicas, políticas e jurídicas de autores clássicos e contemporâneos, 

esclarecer as razões da razão moderna e reivindicar o rebate da tradição metafísica 

aristotélico-tomista como espeque na vereda da “terra prometida”. 

Palavras-chave: Modernidade. Racionalidade. Metafísica. Filosofia Perene.  

 

A ATUALIDADE DA METAFÍSICA DE BERGSON NA 

SOCIEDADE DO ESPETÁCULO  

Andressa Sechi Marra5 

 

Resumo: A proposta do resumo é de averiguar Guy Debord e a sociedade do espetáculo 

no coevo e, ao mesmo instante, denunciar a artificialização do sentido da vida nas 

imagens, forjando-se o real, com a colaboração obscena de categorias político-jurídicas 

já enrustidas pela religião capitalista, articulando-se a máquina sacrificial pela dobradiça 

do direito-poder no objetivo de imunizar o ambiente social de perturbações sistêmicas, 

rendendo-se culto ao capitalismo selvagem, malgrado remanescer no âmago do político-

jurídico o auspicioso valor da dignidade da pessoa humana. Para tanto, fez-se o uso da 

metodologia epistêmica e fenomenológica, componentes do método teórico reflexivo e 

de revisão bibliográfica. Se a espetacularização e a performance erigiram-se pela 

instrumentalidade da razão, cujo pressuposto assenta-se nas noções de corpo que se 

move pelo desejo visando a superficialidade do prazer, no esvaziamento da crítica e na 

hiperbólica eficiência produtiva que atende à demanda dos apetites, as consequências da 

 
5 Mestre em Ciências Jurídicas pela Unicesumar. Doutoranda em Direito pela Unicesumar financiada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: 

andressasm87@hotmail.com. 
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sacralidade às mercadorias resulta em alienação, fetichização e a ideologia, pelo que 

dotou-se d´alma o mercado e reificaram-se as pessoas, a ponto de a liberdade ser 

estiolada dentro do espetáculo, gerando seres anódinos, vazios, autômatos e 

massificados, cuja cronologia do tempo preme à super operosidade e à nadificação 

como projeto existencial. Então, a penetrante metafísica de Bergson não pode ser mais 

atual como proposta salvacionista e radicalmente avessa à escatologia. A intuição 

bergsoniana é, simultaneamente, devir essencial e cognição do eu profundo, abrindo-se 

a clareira do ser no tempo messiânico, duração, dentro da cronologia do tempo, 

permitindo a ressurreição da vida e o abandono à carne e suas leis, sem demandar sua 

revogação, tampouco a morte do corpo. Como no corte de Apeles, o amor em Bergson 

se superpõe à racionalidade da máquina sacrificial, esse dispositivo de sequestro de 

vidas, apresentando ao vivente o Elã Vital na própria existência, pelo que ser e devir se 

convertem em regra da vida, e todo o ideário maquínico gestado na extrusão ser e devir, 

que remonta aos albores da religião estática, fonte da moral fechada, são desativados. O 

conhece-te a ti mesmo ecoará na intuição de Bergson restituindo ao existente a 

liberdade enclausurada, cimentando-o pessoa como a-fazer na experiência, porquanto o 

evoca a um projeto de dimensão crística em que os humanos deificados pelo Elã Vital, 

corpos cintilados pelo Divino, adiante do último homem da sociedade do rebanho, 

pautados na superabundância ética, universalização dos singulares, gestarão a klesis 

comunitária, cujas dimensões são, concomitantemente, pessoais e políticas, 

implementando a moral aberta e a religião dinâmica. Para além dos muros da razão 

jurídico-político-econômica, uma existência de amor faz a evolução da humanidade no 

sentido da autotranscendência. 

Palavras-chave: Espetacularização. Reificação. Metafísica. Redenção. Transcendência. 

 

 

RENÉ GIRARD E O BODE EXPIATÓRIO: O SACRIFÍCIO 

NAS SOCIEDADES COMPLEXAS 

Bianca Vicêncio Leis6 

 

Resumo: A comunicação em tela, propõe investigar o mecanismo do bode expiatório 

descrito por René Girard, interligado ao fenômeno religioso na sociedade 

 
6 Mestranda em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

Campinas) financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES). E-

mail: bianca.vccleis@hotmail.com. 
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contemporânea. A proposta é analisar como a seletividade do bode expiatório está 

imposta nas sociedades complexas através de instituições de controle. O pensador 

afirma em suas obras que os indivíduos, ao estabelecerem relações sociais, adquirem 

desejos miméticos, imitativos, pois o ser humano só é capaz de desejar algo ao observar 

o desejo do outro. O sujeito ao desejar o mesmo objeto de desejo do outro, suscita uma 

relação triangular entre sujeito - sujeito modelo – objeto. Em um segundo momento, o 

sujeito se referência em seu modelo e passa a considera-lo como sujeito obstáculo, 

considerando-o seu rival. A partir do desejo mimético, os indivíduos são motivados a 

competições que resultam em conflitos. Para que os sujeitos não ocasionem guerras 

generalizadas, a comunidade seleciona, a partir de características determinadas como 

inapropriadas para a convivência social, bodes expiatórios. O indivíduo submetido a 

bode expiatório por meio de um ritual religioso é posto ao sacrifício, tornando-se vítima 

sacrificial. Após a sua morte, a vítima é cultuada pelo povo pelo fato de o sacrifício 

libertar a violência canalizada socialmente, evitando um conflito de todos contra todos. 

No entanto, o ritual descrito está presente apenas em comunidades originais, pois nas 

sociedades complexas, a violência internalizada é exterminada de uma outra forma. Nos 

tempos modernos, Girard afirma que os indivíduos são obrigados a reprimir seus 

desejos miméticos por regras e normas sociais. Então, os sujeitos tornam-se ressentidos, 

o que, segundo o pensador, estimula a vingança. Deste modo, a violência é realizada por 

instituições vingativas, como a máquina judiciária, que encarcera uma população 

estereotipada enquanto bodes expiatórios, os quais após o encarceramento estão 

expostos à condição de vítimas sacrificiais, por falta de recursos básicos para a 

sobrevivência. As características que determinam os bodes expiatórios na modernidade 

são as condições sociais em que se encontram, como a pobreza e a miséria, e suas 

diferenças marcadas pela cor da pele, gênero, idade, religião, nacionalidade e entre 

outros. É a partir deste contexto, que o objetivo desta comunicação é, através do método 

bibliográfico, investigar o mecanismo do bode expiatório nas sociedades complexas.  

Palavras-chave: Bode expiatório. Vítima. Vingança. Sacrifício. 
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CARL SCHMITT, LEITOR DE DONOSO CORTÉS: TEOLOGIA 

POLÍTICA, DITADURA, EXCEÇÃO 

 

Caio Henrique Lopes Ramiro7 

Felipe Alves da Silva8 
 

Resumo: O presente estudo tem por finalidade analisar, a partir de um método 

hermenêutico, os escritos do jusfilosófo alemão Carl Schmitt em que retoma pensadores 

que qualifica como filósofos de Estado da contrarrevolução, a saber: Louis De Bonald, 

Joseph De Maistre e Juan Donoso Cortés. Ao que parece pretende examinar os 

fundamentos do poder soberano e, a partir desses referenciais, formula o argumento 

que, em última análise, a base da soberania é forjada por conceitos teológicos 

secularizados. Dessa maneira, Schmitt defende uma leitura teológico-política do poder 

soberano em favor da manutenção da tradição e, não obstante, busca tecer críticas ao 

parlamento de modo a denunciar a sua ineficácia, colocando a burguesia como uma 

classe que nunca decide os problemas da ordem concreta. Nesse horizonte de 

perspectiva, torna-se mais presente na filosofia política e jurídico-constitucional de Carl 

Schmitt o pensamento do espanhol Juan Donoso Cortés. Carl Schmitt em Donoso 

Cortés in gesamteuropäischer Interpretation, livro dedicado ao exame dos trabalhos do 

extremenho, primeiro descreve o Marques de Valdegamas como um grande autor 

injustiçado, tendo em vista que seus escritos tiveram alguma projeção em curto e 

específico momento do cenário europeu, especialmente na quadra dos anos 1840 e, 

doravante, seu pensamento conheceu o ostracismo e foi legado ao esquecimento por 

uma leitura que Schmitt assinala como reducionista, uma vez que o caracteriza apenas 

como expoente de uma visão de mundo conservadora, reacionária e autoritária. Um dos 

interesses mais imediatos de Carl Schmitt ao retomar os trabalhos de Juan Donoso 

Cortés diz respeito à questão da ditadura. O tema é bastante importante para o jurista 

alemão que ao menos desde 1916 já se debruça sobre a questão, contudo, o alvo agora é 

verificar os fundamentos teológico-políticos da ditadura e sua relação com o conceito de 

estado de exceção. Assim, um dos textos de Donoso Cortés que se mostra bastante 

significativo para tais pretensões é seu famoso Discurso sobre a ditadura (1849), 

 
7 Mestre em Teoria do Direito e do Estado pelo UNIVEM financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). Doutorando em Direito pela Universidade Federal de 
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8 Mestrando em Filosofia na Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) financiado do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: felipealves_silva@yahoo.com. 
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trabalho em que o extremenho analisa a conjuntura revolucionária na França dos anos 

de 1848 e, diante disso, conclui que a ditadura é um governo legítimo. Dadas tais 

circunstâncias, no horizonte se coloca uma situação em que se deve decidir por dois 

modelos ditatoriais, a saber: uma ditadura popular, que vem de baixo e que Donoso 

Cortés rotula como a ditadura do punhal; de outro lado, uma ditadura nobre, que vem do 

alto, ou seja, a ditadura do sabre, sendo essa última à opção donosiana, tendo em vista 

que ela viria de regiões mais puras e serenas. Portanto, é possível verificar a leitura 

schmittiana de Donoso Cortés com objetivo de uma maior aproximação dos conceitos 

de ditadura e estado de exceção em sentido teológico-providencialista. Diante desse 

cenário, Carl Schmitt justifica sua compreensão de que é necessária a presença de um 

soberano que efetivamente irá deliberar sobre as questões de relevância social, visto que 

representa a identidade e a vontade soberana do povo e tomar a decisão exigida pelo 

tempo e a situação, a fim de garantir a ordem. 

Palavras-chave: Carl Schmitt; Ditadura; Donoso Cortés; Estado de Exceção; Teologia 

Política. 

 

IGREJA E ESTADO NO PENSAMENTO DE SØREN 

KIERKEGAARD 

Carlos Campelo da Silva9 

 

Resumo: O objetivo dessa comunicação é refletir sobre a relação entre Igreja e Estado 

no pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard (1813-1855). Para tanto, 

iniciaremos apresentando o contexto religioso no qual Kierkegaard estava inserido, isto 

é, o do protestantismo luterano, uma vez que desde os dias da reforma, a Dinamarca 

adotara oficialmente essa confissão de fé. Em seguida apresentaremos o ataque 

veemente de Kierkegaard a igreja estatal dinamarquesa em seu jornal O instante (1855). 

Kierkegaard repudiava a própria ideia de uma igreja estatal, pois quando tais líderes são 

apresentados como “testemunhas de verdade”, tal conceito é pervertido, uma vez que A 

Verdade foi pregada em uma cruz, enquanto aqueles que se dizem seus representantes 

levam uma vida confortável. O cristianismo primitivo havia desafiado o status quo, mas 

 
9 Mestre em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), 
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a igreja contemporânea se tornou o símbolo da afetação burguesa satisfeita consigo 

mesma. Desse modo, embora seja praticamente um consenso entre os estudiosos do 

pensamento de Kierkegaard que o filósofo poucas vezes tratou explicitamente em sua 

obra de temas políticos, não se pode dizer que a política está totalmente ausente de suas 

reflexões. Ao criticar a igreja oficial dinamarquesa, a sociedade de massa e a imprensa, 

Kierkegaard toca em alguns pontos da esfera política, principalmente no que tange as 

relações entre a Igreja e o Estado. Para ele, a experiência com o Absoluto, relaciona-se 

com as escolhas do indivíduo e, desse modo, não poderia haver uma religião do Estado. 

Ao olhar para a Dinamarca do século XIX onde os pastores eram assalariados do Estado 

e a religião também era responsável por muitas decisões que eram tomadas na esfera 

pública, Kierkegaard fez uma afirmação hiperbólica: “o cristianismo não existe mais”. 

Para o autor, cristianismo tem a ver com escolha pessoal e não com geografia. O que 

define a minha relação com a transcendência é a minha escolha pessoal e não o meu 

local de nascimento. Desse modo, o objetivo dessa comunicação é compreender o lugar 

em que Kierkegaard coloca as relações entre igreja e Estado, tema este clássico da 

reflexão protestante, tendo em vista que Lutero e Calvino também se ocuparam deste 

tema, embora deva ser dito, de modo bem diverso.  

Palavras-chave: Kierkegaard. Igreja. Estado. Cristianismo. O instante. 
 

ESCOLA E ESPAÇO PÚBLICO: LAICIDADE E 

CONTEMPORANEIDADE NA EXPERIÊNCIA DE PLURALISMO 

NA PEDAGOGIA WALDORF  

Emerson Rocha de Castro e Silva10 

 

Resumo: Esta comunicação faz parte de uma pesquisa em andamento e buscará 

apresentar um recorte na relação entre a questão do pluralismo religioso, a escola como 

espaço de integração social, cultural e religiosa, e mais particularmente a escola 

Waldorf. O objetivo é apresentar um recorte à questão da laicidade naquilo que diz 

respeito à relação entre religião e espaço público nomeadamente naquilo que diz 

respeito à escola. Para esta discussão, será considerado o contexto político no qual a 

escola está inserida, considerando os princípios da laicidade e da secularização 
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colocados como valores das sociedades modernas, bem como o multiculturalismo e a 

diversidade das religiões. A questão relativa ao pluralismo religioso acolherá em sua 

caracterização, uma discussão sobre a identidade religiosa como parte constituinte da 

formação humana sem a qual os diferentes sujeitos na vida pública não conseguiriam se 

identificar e sem a qual as relações sociais não trariam um reconhecimento mútuo. Tal 

tema pertence hoje às discussões que envolvem as relações e penetrações que a religião 

e a religiosidade têm no contexto cultural, e de forma mais específica com o contexto da 

educação no Brasil e apresenta-se como a problemática desta comunicação Nesse 

sentido, será necessário refletir sobre o papel da escola como um espaço privilegiado 

para o cultivo de uma cultura escolar sensível ao reconhecimento mútuo, à tolerância 

cultural, religiosa e democrática, e como uma possibilidade de contrabalança ao 

fundamentalismo religioso. No contexto dessas discussões, a Pedagogia Waldorf 

desenvolvida por Rudolf Steiner será brevemente caracterizada no intuito de apresentar 

uma proposta pedagógica à luz da questão da identidade religiosa. Sendo feito um 

recorte do conceito de educação religiosa geral proposto pela pedagogia Waldorf em 

suas relações com o tema da laicidade e da identidade religiosa. Envolve também temas 

relativos à aceitação do outro a partir de sua identidade religiosa e que papel cabe à 

escola em um mundo onde o pluralismo aponta para a necessidade, em um estado 

democrático, no qual a tolerância e o respeito pela diversidade têm que ser 

desenvolvidas. Descrever e conceituar as razões pelas quais as condições de 

convivência multicultural e tolerante à diversidade fazem parte da metodologia e 

perpassam o currículo da pedagogia Waldorf como um todo vai ao encontro de temas da 

contemporaneidade, destacando-se o pluralismo, o ensino não-confessional e o diálogo 

inter-religioso e se torna uma tarefa que parece estar em consonância com recentes 

pesquisas acerca do tema. Propõe-se nesse trabalho uma metodologia de pesquisa 

bibliográfica e documental, de enfoque qualitativo e objetivo descritivo, a partir do 

levantamento dos conceitos pertinentes, em textos de Rudolf Steiner e seus 

comentadores, também em livros e artigos relacionados à temática do pluralismo, com a 

intenção de melhor manipular os dados coletados, e por fim captar os temas 

fundamentais, esses conceitos serão analisados de acordo com este referencial. 

Palavras-chave: Pedagogia Waldorf. Espaço público. Laicidade. Pluralismo. 
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ENSINO RELIGIOSO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E 

LDB/96 BRASILEIRA 

Eraldo Leme Batista11 

 

Resumo: Esse texto tem como objetivo principal, analisar o ensino religioso e sua 

presença na escola pública estatal brasileira, nos primórdios do século XXI. 

Pretendemos demonstrar a discussão em torno da escola pública laica e a defesa do 

ensino religioso na mesma. Constatamos que a disciplina de ensino religioso nas escolas 

públicas brasileiras, tem sido tema de muito debate, convergências e divergências. Neste 

trabalho, pretendemos focar análise do ensino religioso a partir da Constituição de 1988, 

perpassando pela LDB/1996, quando as divergências referentes ao tema acirraram-se 

ainda mais, chegando no início deste novo século com essas diferenças ainda postas. 

Estamos nos baseando em pesquisa bibliográfica (livros, teses, dissertações e artigos 

científicos) e análise dessas fontes, buscando entender esse debate acerca do Estado 

laico, ensino religioso e escola pública estatal. Os debates e as divergências mantem-se, 

ora na defesa da presença do ensino religioso nas escolas públicas, ou no 

questionamento dessa disciplina. Pela magnitude das articulações e dos movimentos 

sociais que participaram ativamente dos debates sobre as diversas temáticas envolvendo 

a elaboração da nova constituição federal, é que entendemos ter sido a Constituição de 

maior relevância e participação social da história do país. Muitas propostas foram 

enviadas ao Congresso Nacional, envolvendo milhões de pessoas neste processo, 

demonstrando ter sido sim uma Constituição popular e democrática. Consideramos que 

a educação brasileira vem passando por mudanças consideráveis desde a Constituição 

Federal de 1988. Com relação ao ensino religioso, o texto final da Constituição de 1988, 

em seu artigo 210, parágrafo primeiro, constou, “O ensino religioso, de maneira 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino 

fundamental” (BRASIL, 1988, p.44). O que garante a presença do ensino religioso na 

escola pública estatal brasileira. Essa conquista demonstrou o poder de mobilização não 

somente da Igreja Católica, mas de outras religiões no processo de elaboração da 

constituição. Os defensores da implementação do ensino religioso nas escolas públicas, 
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visando acompanhar o processo de tramitação do ensino religioso nas discussões da Lei 

de Diretrizes de Base (LDB), de 1996, constituem no ano de 1995, o Fórum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso, (FONAPER), esta entidade de caráter civil, foi 

organizada por educadores de diversas religiões, com o objetivo de fazer valer suas 

intenções. A organização deste fórum, demonstrou a capacidade da Igreja Católica em 

se rearticular após o revés de 1889. Esse poder político e social ficou demonstrado 

quando a LDB/96 isentava o Estado de responsabilidades sobre este ensino. Essas ações 

demonstram que a essa Instituição religiosa não aceitou e jamais aceitará ser excluída 

desse processo, pois entende que o Estado é um lugar onde deve estar presente, 

participar e opinar, com suas ideias e projetos, principalmente quando o assunto é 

educação. 

Palavras-chave: Ensino Religioso. Escola Pública. Estado Laico. Constituição 1988. 

LDB/1996. 

 

A SECULARIZAÇÃO DA ESCATOLOGIA EM TEMPOS 

MESSIÂNICOS  

Euler Renato Westphal12 

Luana de Carvalho Silva Gusso13 

Cícero Daniel Cardoso14 

 

Resumo: Constata-se que a cultura, o Estado e a ciência são formas secularizadas de 

redenção, que pretendem transformar as pessoas, com suas ambiguidades, em cidadãos 

responsáveis e bons, buscando a criação do novo homem escatológico. O objetivo deste 

estudo é analisar as estruturas religiosas da ciência e da política em um contexto 

secularizado, observando a presença da teologia nas relações entre a sacralidade e a 

secularização nas mais variadas expressões da cultura, da memória, da ética e da 

política. A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos é a investigação 

bibliográfica e conceitual, tanto a partir de livros especializados como também a partir 
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de base de dados online. Nas pesquisas, observa-se que a coação é promovida pelo 

Estado moderno, bem como pela cultura e pelo enhancement genético. O Estado seria a 

materialização dessa espiritualidade, e ele também passaria a ser o mediador da 

memória espiritual e teológica. Se a memória da experiência religiosa da recordação da 

história da salvação se perde, o Estado a assume pelas iniciativas de seus órgãos de 

preservação da memória secular. De modo semelhante, a Era das luzes tem seu messias, 

que é o cientista-redentor de todos os infortúnios, inclusive da morte. Oficialmente, o 

sagrado é negado no interior da ciência. Entretanto, ele encontra-se dissimulado e 

amorfo, e, paradoxalmente, constante e onipresente, no seio do imaginário científico, 

por meio de suas representações e de seus símbolos secularizados. Isto ainda não 

representa ausência do religioso. Muito pelo contrário, a secularização da ciência 

médica não exorciza o religioso, por mais que ela se empenhe em tentar fazê-lo. 

Pretendemos, assim, buscar conceitos que possam analisar os messianismos 

contemporâneos e de suas promessas escatológicas e soteriológicas. Desta forma, a 

temática proposta oportuniza discussões sobre cultura, teologia, bioética, política e as 

teias do simbólico, que propiciam condições mentais da memória. Em conclusão, 

observa-se que os discursos messiânicos encontrados na ciência também estão presentes 

na política. A crise do regime de cristandade proporcionou as condições para produzir 

novos elementos religiosos. Seriam as novas escatologias e soteriologias formas de 

dessecularização da ciência, do Estado e da política? Será que as ciências teológicas e 

humanas deveriam construir referenciais de análise para uma sociedade pós-secular? 

Palavras-chave: Secularização. Messianismo. Religião e Política. 
 

A DEMOCRACIA, NOSSO JEITINHO E A REFORMA: DIÁLOGO 

Filipe Ferrari15 

 

Resumo: A atual comunicação é fruto de um artigo em vias de publicação produzido a 

partir de uma dissertação de mestrado que estudou a relação dos luteranos da cidade de 

Joinville/SC e o contexto político na contemporaneidade à luz da Doutrina dos Dois 

Reinos de Lutero. O objetivo do artigo é analisar algumas características político-culturais 

brasileiras, tais quais o patrimonialismo e a cordialidade, e entendê-las dentro de um 
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contexto histórico-crítico desde nosso passado colonial. Para tal, foi feita uma pesquisa e 

análise bibliográfica, e a partir desta, verificou-se algumas questões pertinentes conforme 

se segue. O Brasil é um país contraditório por excelência, conforme demonstra sua 

História desde a chegada dos Europeus nos trópicos. Uma riqueza imensa contrasta com 

muita pobreza e alimentamos o mundo enquanto pessoas sofrem com a carestia de 

alimentos em nosso território, entre outras mazelas. Desde os primórdios da colonização 

portuguesa, o centro de poder e de influência no Brasil se organizava a partir do patriarca, 

que tinha funções de liderança familiar e política. Estes sustentavam seu poder nos 

engenhos, e os laços biológicos e sentimentais dessa estrutura familiar fechada, 

determinavam a associação partidária da política brasileira. As relações sociais estavam 

determinadas pelos interesses do senhor de engenho, pois este constituía uma espécie de 

república economicamente independente. A sociedade resultante deste modelo recebeu, 

em grande medida, uma ingerência da consciência privada de caráter particularista e 

antipolítico no âmbito público no Estado. O trabalho braçal estava reservado aos escravos 

e aos homens livres pobres. Os senhores de engenho e suas famílias preocupavam-se com 

o exercício da “inteligência”, que não significava instrumento de conhecimento e de ação, 

mas seria, para eles, uma ocupação da elite, que não precisava sujar as mãos e cansar o 

corpo na labuta. A cordialidade não consegue colocar normas para o convívio na política 

e na sociedade. Essa dinâmica de relações familiares e de amizade pôde ser observada, em 

sua continuidade, na votação sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff, em 

2016. Nessa sessão, a maioria dos deputados votou em favor do impedimento, dizendo ser 

a favor da família e de Deus, mas pouco se falou sobre as acusações direcionadas à 

presidente impedida. Os cargos públicos se tornam um meio para alcançar benefícios, sem 

vínculos com a capacitação de seus ocupantes. Chama a atenção, nesta discussão, que 

uma das mais marcantes características da formação brasileira é o desprezo aristocrático 

ao trabalho, bem como sua atribuição aos elementos considerados inferiores, racial ou 

socialmente. Ao contrário da cultura ibérica, a ética do trabalho na tradição protestante 

suprimiu a dicotomia entre o corpo e a alma, enquanto na tradição católica ibérica 

encontramos a valorização da alma sobre o corpo, da pessoa sobre o indivíduo. A partir 

dos escritos de Lutero, entende-se que a lei está aí para preservar a criação, e não para 

destruí-la. Assim, a política e a sociedade estão sob o contexto da lei como instrumento de 

Deus para que a vida seja marcada pela honestidade, consciência do bem comum, e 

responsabilidade na administração pública. 

Palavras-chave: Trabalho. Cordialidade. Reforma. Ética protestante. 
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FREI DAMIÃO DE BOZZANO: O FENÔMENO DO 

CONSELHEIRO NO CATOLICISMO POPULAR DO NORDESTE 

BRASILEIRO DO SÉCULO XX 

João Everton da Cruz16 

 

Resumo: Esta comunicação pretende tratar acerca do fenômeno religioso do 

missionário capuchinho frei Damião de Bozzano (1898-1997). O frade, vindo da Itália, 

chega ao Nordeste em 1931 com uma pedagogia missionária tridentina, devocional e 

apologética. O objetivo central é analisar a atuação do missionário como conselheiro 

tridentino do catolicismo popular do Nordeste brasileiro do século XX. Porque os 

devotos sertanejos interpretam-no como conselheiro. Seus primeiros ensaios 

missionários foram com o padre Cícero Romão Batista (1844-1934) ainda vivo, com 

Lampião vivo. O frade iniciou com a primeira missa na cidade de Gravatá (PE), em 

1931. O contexto sociológico onde ocorre o fenômeno em torno do frade é o sertão 

nordestino. Os seus conselhos foram dados numa região castigada pela seca e pela 

concentração de terra e poder nas mãos do grande latifúndio. A existência do 

conselheiro na cultura nordestina é uma herança que se propagou por muito tempo, 

tendo maior relevância os padres missionários que davam mais conselhos. O bom 

conselheiro era aquele que segurava o devoto aos seus pés, por mais tempo, dando 

conselhos e mais conselhos. Ao frei Damião coube continuar com a mesma “dinastia” 

dos antigos conselheiros. O movimento religioso que se constrói em torno do frade é 

marcado pela ambiguidade do papel de sua representação central. O sucesso do 

capuchinho no Nordeste deve-se a alguns fatores sociais e religiosos. Os seus trabalhos 

começavam às quatro horas da manhã e iam até a noite. Paradoxalmente, a pesquisa 

evidencia a importância de frei Damião por se deixar amoldar às tradições do 

catolicismo popular, rejeitando a modernidade, embora seu esforço fosse de romanizar 

as práticas religiosas populares. Os nordestinos viviam imersos numa prática religiosa 

baseada no temor de Deus. Também viviam alguns bispos em luxuosos palácios, das 

visitas pastorais marcadas pela autoridade episcopal, distantes e alheios às lutas do povo 

sertanejo. Desse modo, analisado como o último da estirpe de conselheiros do 
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catolicismo sertanejo. A pesquisa procederá do ponto de vista da metodologia a partir 

do processo de análise dos materiais bibliográficos, documentos/registros históricos e 

biográficos. O texto está dividido em duas partes e uma conclusão e mostra que 

paradoxalmente, essa proximidade com o povo tornou-o uma figura polêmica dentro da 

igreja. Na primeira parte, uma breve biografia sobre frei Damião; na segunda parte, 

situa o catolicismo popular e, por fim, uma conclusão. 

Palavras-chave: Frei Damião. Conselheiro. Catolicismo popular. Nordeste.  

 

O PROBLEMA DO MITO NO PENSAMENTO DE MARTIN 

HEIDEGGER: ENTRE A POÉTICA E A POLÍTICA 

Lucas Carvalho Lima Teixeira17 

 

Resumo: O objetivo desta reflexão é explorar o sentido da presença do mito no texto 

heideggeriano, com ênfase para o período de produção inaugurado na década de 1930, 

bem como propor chaves de análise que permitam localizar e concatenar o tema do mito 

no interior da tarefa de reconstituição/desconstrução da História da Metafísica. A 

pesquisa estará orientada pelas seguintes hipóteses, que serão então testadas em seu 

alcance: i) a pergunta pelo início da História da Metafísica a reconduziria a uma sua 

relação de caráter umbilical com o mýthos grego, em cujo “sentido originário”, isto é, 

no sentido da poíesis, residiria a essência da sua possibilidade enquanto tal; ii) assim, ao 

passo em que Heidegger assume como tarefa do seu pensamento a retomada da 

pergunta pelo ser através da recondução histórica da Metafísica à sua “condição de 

possibilização” mais originária, é ao próprio pensamento heideggeriano que se poderia 

então chamar, de um modo rigorosamente determinado, de “mítico”; iii) isso, por sua 

vez, daria nova perspectiva não apenas ao diálogo de Heidegger com a tradição 

ocidental, como também reabilitaria o mito como um elemento capital da edificação do 

Ocidente, presente, deste modo, na raiz da moderna mundialização do paradigma 

metafísico europeu. Articuladas com essas hipóteses, as seguintes questões terão de ser 

respondidas: o que Heidegger entende por mito; qual é o seu alcance na composição do 

pensamento heideggeriano; o que isso implica para o diagnóstico da história e do 

sentido do Ocidente? Ademais, o que uma análise interna do problema do mito em sua 
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relação com o pensamento de Heidegger pode ainda nos dizer sobre aquela que foi a 

experiência-limite da política ocidental, a saber, o nacional-socialismo? Que elementos 

podemos extrair, a partir de uma análise da presença do mito na contemporaneidade, da 

estreita, complexa e notória relação entre Heidegger, o nazismo e a forma mítica? O que 

essa experiência tem a nos dizer sobre a nossa própria história e condição? Nosso 

método de pesquisa consistirá na leitura, análise e confrontação das e entre as fontes 

previamente selecionadas, todas direta ou indiretamente concatenadas com o problema 

do mito no pensamento de Heidegger. 

Palavras-chave: Heidegger. Mito. História da Metafísica. Política. Poética. 

 

O NAZISMO COMO RELIGIÃO POLÍTICA 

Rodrigo de Abreu Oliveira18 

 

Resumo: O problema a ser discutido envolve a questão religiosa na política totalitarista 

do Nazismo, que tem como objetivo, concorde a análise do Eric Voegelin, demonstrar a 

deturpação do verdadeiro sentido de religião. A disposição de se colocar como o único 

caminho que se contrapõe à decadente humanidade, por meio de uma transformação 

completa que dará origem ao novo homem, é uma das finalidades nazistas. Para tanto, 

todo o aparato axiológico terá de ser modificado, visto que a religião cristã, na 

concepção hitleriana, é uma manifestação direta da fraqueza humana. Uma nova 

religião terá de ser erguida. Sendo assim, pretendemos tratar sobre a Religião Política 

como uma estruturação gnóstica e invertida daquilo que seria uma autêntica e 

verdadeira religião, segundo Voegelin. Essa estrutura religiosa carrega em si valores 

que reafirmam a imanência. A estrutura política, por sua vez, se manifestará como uma 

gigantesca construção que se curva inteiramente sob o niilismo humano. Para 

demonstrarmos as consequências dessa absorção política da religião, tomaremos como 

referência duas das principais obras de Voegelin: As Religiões Políticas (1938) e A 

Nova Ciência da Política (1952). Em termos metodológicos, faremos uma análise do 

conceito de milenarismo, tendo como parâmetro a obra Na senda do milênio, de 

Norman Kohn, e o conceito de gnosticismo moderno oferecido pelo próprio Voegelin. 

Assim, conseguiremos esclarecer o significado de fé metastática, a partir do qual 
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poderemos apontar o Nazismo como uma Religião Política que pressupõe um novo 

homem – com novos valores e absolutamente moldado e instrumentalizado pelo regime 

totalitarista. Esse homem-massa se deixa levar por uma secularização religiosa que 

inverte por completo a escatologia cristã, de modo que almeja estabelecer um Estado 

que ofereça aos seus adeptos um paraíso terrestre. Mais do que a salvação trans-

mundana e trans-histórica, o Nazismo, dentro da perspectiva voegeliniana, tentou 

proporcionar uma salvação intramundana e intra-histórica. 

Palavras-chave: Religião. Política. Totalitarismo. Nazismo. 

 

O GOVERNO MILITAR SEGUNDO A ÓTICA DO JORNAL 

CATOLICISMO (1964-1970) 

Vinícius Couzzi Mérida19 

 

Resumo: Na segunda metade da década de 1950, o catolicismo romano no Brasil 

passou da fase da “Igreja da Neocristandade’ para a sua fase reformista. Nesse 

momento, houve o advento da “Esquerda Católica” com atuação dos movimentos da 

“Juventude Operária Católica” e da “Igreja Popular”. O Brasil vivia o contexto do 

desenvolvimentismo, inserido nas instabilidades da Guerra Fria, que resultou no Golpe 

de Estado de 1964. Da mesma forma que a implantação do regime militar dividiu a 

opinião da sociedade brasileira, a Igreja Católica também ficou dividida em diferentes 

alas, tendo entre seus elementos, pessoas que foram perseguidas pelo governo e pessoas 

que o apoiaram publicamente contra as ameaças do comunismo. Na contramão da 

Esquerda Católica havia a atuação de grupos conservadores e intransigentes, que 

atuaram na esfera pública em nome de suas orientações políticas. Nesse contexto, o 

Jornal “Catolicismo”, fundado em 1951 por Dom Antônio de Castro Mayer (1904-

1991), que delegou a Plinio Corrêa de Oliveira a função de editor-chefe, foi um porta-

voz conservador, que militou contra a “Esquerda Católica”, denunciando infiltrações 

progressistas, reformistas e socialistas dentro do catolicismo. Plinio Corrêa de Oliveira 

(1908-1995) foi uma atuante voz em defesa da Tradição, Família e Propriedade Privada, 

contrário ao comunismo e reformas religiosas, políticas e sociais. Por meio do 

“Catolicismo” foram difundidas as ideias da contrarrevolução, que foram distribuídas 
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em todo o Brasil, através de uma rede de sociabilidade. Assim sendo, a pretensa 

proposta de comunicação tem por objetivo analisar as ideias difundidas nos exemplares 

do “Catolicismo” entre os anos de 1964 e 1970, a partir de uma metodologia qualitativa, 

fundamentada na análise de fontes históricas e suas respectivas contextualizações ao 

momento histórico no qual o Brasil e a Igreja estavam inseridos. Trata-se de pesquisa 

bibliográfica de fontes primárias e secundárias que apontam o “Catolicismo” foi um dos 

meios difusores de apoio ao regime militar dentro da religião Católica no Brasil. 

Palavras-chave: Igreja no Brasil. Catolicismo. Comunismo. Conservadorismo. Regime 

Militar. 
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GT 2: FILOSOFIA DA RELIGIÃO E LITERATURA 

 

Coordenadores: Dr. Alex Villas Boas (PUC-PR e UCP, Lisboa); Dr. Antonio Cantarela 

(PUC Minas); Dr. Dilip Loundo (UFJF); Dr. Frederico Pieper Pires (UFJF), Dr. Jimmy 

Sudário Cabral (UFJF); Dr. Paulo Nogueira (PUC-Campinas). 

 

Ementa: A Filosofia da Religião e os estudos de Religião e Literatura tornaram-se parte 

medular da abordagem das Ciências da Religião no Brasil. Institucionalizando-se como 

disciplina no âmbito do criticismo kantiano, kantiano, a Filosofia da Religião tem como 

objetivo a elucidação e a inteligibilidade do fenômeno religioso através de uma 

criteriologia filosófica. Estruturando-se sob a ótica desse criticismo, os estudos de 

Religião e Literatura procuram refletir sobre as correlações entre o fenômeno religioso e 

o fenômeno estético e a forma como eles aparecem na experiência literária. O GT 

receberá trabalhos que ofereçam uma: a) abordagem filosófica da religião 

(fenomenológica, analítica e hermenêutica) e b) análise das expressões da religião e do 

sagrado na literatura. 

 

REPETIÇÃO COMO CONCEITO RELIGIOSO NO PENSAMENTO 

DE SØREN KIERKEGAARD 

Carlos Eduardo Cavalcanti Alves20 

 

Resumo: A presente comunicação propõe-se a analisar o conceito de repetição 

formulado pelo pensador dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard. O objetivo é sugerir 

aspectos da experiência religiosa individual, associados àfé e à interioridade, a partir da 

possibilidade da ocorrência da repetição como fenômeno do espírito humano. Para 

tanto,primeiramente serão mostradas as principais características do conceito de 

repetição na obra A repetição, de 1843, publicação de sua assim chama produção 

estética, que termina sem afirmar claramente as condições de possibilidade da repetição 

e suas características distintivas. Através das ideias e das observações relatadas por 

Constantin Constantius, pseudônimo autor da obra, sobre a experiência interior do 

jovem personagem, e das análises feitas por aquele quanto à condição deste, tem-se a 
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nítida impressão da negatividade do conceito e de que algo deve ser buscado como seu 

complemento. A seguir, o conceito de fé será abordado à luz da obra Temor e Tremor, 

publicada no mesmo ano. Escrita sob o pseudônimo Johannes de Silentio e baseada no 

relato bíblico da Aquedah, o pedido do sacrifício de Isaac feito por Deus a seu pai, 

Abraão, apresenta a fé dialeticamente apoiada no paradoxo que coloca o patriarca 

bíblico acima da ética, ao abrir mão da vida do filho, pelo que se constituiria um dever 

absoluto para com Deus. Posteriormente, a publicação integrante de Três discursos 

edificantes, também contemporânea, intitulada Fortalecimento do ser interior, será 

considerada a propósito do conceito de interioridade, formulação de condição 

fundamental da relação com o mundo e o divino, pois, para além de locus do 

conhecimento de si e do ambiente exterior, consiste na preocupação do indivíduo com o 

significado da própria existência e de suas múltiplas relações. Por fim, será feita a inter-

relação dos conceitos citados, a fim de se obter um quadro mais amplo do significado da 

repetição na concepção do autor dinamarquês. O pensamento de Kierkegaard permite 

concluir que repetição é conceito religioso que consiste na expressão existencial da fé,a 

partir de sua apropriação pela interioridade, que se dá por uma experiência individual 

marcada pela dialética temporalidade-eternidade. 

Palavras-chave: Repetição. Fé. Interioridade. Temporalidade. Eternidade. 

 

“ESTÁ TUDO EM PLATÃO” –  

A COMPREENSÃO PLATÔNICA DA REALIDADE EM A ÚLTIMA 

BATALHA DE C. S. LEWIS 

Carlos Ribeiro Caldas Filho21 

 

Resumo: O escritor norte-irlandês C. S. Lewis (1898-1963) foi um dos mais destacados 

pensadores cristãos do século passado. Teve uma carreira destacada como professor de 

literatura medieval e renascentista nas universidades inglesas de Oxford e Cambridge, e 

escreveu muitos livros, em áreas tão diversas como a crítica literária, a teologia, a 

educação, a ficção científica e literatura infanto-juvenil. Dono de estilo direto e arguto, 

seus livros foram traduzidos para um grande número de línguas e têm tido sucessivas 

reedições, tornando-o assim conhecido em praticamente todo o mundo. Apesar de não 
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ser teólogo de formação, produziu textos de exposição teológica e transmitiu suas 

convicções em obras de literatura fantástica, o que inclui ficção científica e literatura de 

fantasia voltada para o público infanto-juvenil. Dentre todas as suas obras talvez a mais 

conhecida seja exatamente a voltada para este público, a saber, As Crônicas de Nárnia, 

em sete volumes. A Última Batalha, a sétima e última das Crônicas, constitui-se no 

objeto de estudo propriamente desta comunicação, que tem como objetivo investigar o 

elemento de inspiração platônica presente na obra. A presente comunicação tem como 

objetivo verificar a compreensão da realidade veiculada na mencionada obra. O 

pressuposto operacional com o qual se trabalhará na comunicação é que Lewis 

apresenta em A última batalha uma compreensão da realidade inspirada pelo conceito 

platônico de mundo ideal, que aparece, inter alia, no Livro X de A república (sem 

embargo de menção à conhecida alegoria da caverna, no Livro VI e no diálogo Timeu). 

Para levar a cabo esta investigação será utilizado o método de pesquisa bibliográfica. 

Espera-se como resultados comprovar a hipótese da inspiração platônica em Lewis. A 

conclusão da apresentação pretende examinar criticamente a recepção lewisiana de 

Platão. Desta maneira a comunicação pretende ser uma contribuição para os estudos na 

interface entre filosofia da religião e literatura no Brasil.  

Palavras-chave: Estudos lewisianos. Filosofia e literatura. Religião e literatura. 

 

ENTRE O APRENDIZ E O ESPÍRITO DO AQUÁRIO: 

REFLEXÕES SOBRE A FILOSOFIA DA RELIGIÃO 

Danilo Mendes22 

 

Resumo: A partir de um diálogo entre um aprendiz de filósofo e o espírito que pairava 

sobre a água do aquário, em As intermitências da morte de José Saramago, pretendemos 

explorar as possibilidades de relação entre filosofia e religião. Interessam-nos dois 

aspectos desse diálogo: primeiramente, sua forma e provocação, às quais priorizaremos 

em vez de seu conteúdo; em segundo lugar, a pontuação da literatura enquanto local 

privilegiado da relação entre filosofia e religião. Mapeando sua existência desde a 

antiguidade pré-socrática até a contemporaneidade, verificamos que filosofia e religião 

se relacionam das mais diversas formas: a) na apropriação de conceitos alheios para 
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própria fundamentação, como se demonstra em Sócrates, Parmênides e conforme aponta 

M. Heidegger; b) em contraposição uma a outra, como nas abordagens críticas da 

religião características da modernidade filosófica; e c) em disputa narrativa em torno do 

mesmo objetivo, como conceitua L. Ferry. Resta, contudo, à contemporaneidade, a 

possibilidade de relação entre filosofia e religião a partir de um diálogo crítico-

compreensivo no qual, abrindo mão de um julgamento acerca da verdade da religião, a 

filosofia pode construir uma filosofia da religião. Para tal, nos baseamos nas obras de 

Mark C. Taylor. Essa filosofia da religião, para além da mera sistematização 

taxonômica de dados empíricos, como se poderia sugerir a partir da clássica 

sistematização da ciência da religião em ramos de J. Wach, pode contribuir para a 

construção de uma ciência da religião no Brasil na medida em que fornece o aspecto de 

criticidade que falta a abordagens descritivas do fenômeno religioso sem, entretanto, 

recorrer a uma normatividade teológica, por outro lado. Dessa forma, partimos do texto 

literário de Saramago para reler a história das relações entre filosofia e religião a fim de 

apontar de que modo uma nova relação pode se estabelecer formando uma filosofia da 

religião que contribua efetivamente para a formação da ciência da religião no Brasil. 

Palavras-chave: José Saramago. Filosofia da religião. Epistemologia da ciência da 

religião. Mark C. Taylor. 

 

TOLKIEN E A ALEGORIA 

Diego Genu Klautau23 

 

Resumo: O objetivo desta apresentação é investigar a alegoria como repertório 

conceitual nas cartas pessoais de J.R.R. Tolkien (1892-1973), editadas por Humphrey 

Carpenter e Christopher Tolkien (2006). A discussão sobre as camadas de sentido de 

um texto é antiga e muito debatida nas controvérsias sobre escritos sagrados, poemas, 

narrativas dramáticas e romances. Segundo Cláudio Testi (2018), Tolkien participava de 

uma tradição filosófica e teológica realista, conforme seu catolicismo do início do 

século XX. Assim, a metodologia consiste na revisão histórica da alegoria no capítulo 

XXI de A Poética, de Aristóteles e no Artigo 10º da 1ª Questão da 1ª Parte da Suma 

Teológica, de São Tomás de Aquino na busca por compreender o termo nas reflexões de 
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Tolkien. Segundo o prefácio da segunda edição de O senhor dos anéis, de 1966, 

percebemos a recusa de Tolkien da alegoria como método de leitura e sua preferência 

pelo que chamou de aplicabilidade. Como pergunta fundamental para esta investigação, 

propomos: por que Tolkien não aceitava uma interpretação alegórica de seus romances? 

O problema então se define não apenas como conceituação do termo para o autor, como 

também em compreender as razões de sua recusa dessa forma de interpretação de obras 

literárias. Nosso método é a hermenêutica direcionada para as cartas pessoais do autor, 

buscando delimitar os significados presentes para então estabelecer as conclusões. É 

possível identificar a negação da alegoria, seja como significado oculto ou mensagem 

secreta, seja como relação a fatos contemporâneos ou a lugares e assuntos determinados 

(as referências tópicas). A proposta de interpretação que Tolkien oferece é o que ele 

chama de aplicabilidade, usada tanto em ficção como em fatos históricos, na 

variabilidade de pensamento e experiência dos leitores, dialogando em termos literários 

com a perspectiva dos exempla medievais e o processo metafísico de individuação, isto 

é, a consolidação do particular a partir de sua participação da essência universal. Em 

suma, a conclusão é que a alegoria é entendida como método do autor de construir um 

sentido determinado e fechado da narrativa literal, enquanto a aplicabilidade é um 

método de interpretação do leitor, que reside na sua liberdade a partir de sua própria 

experiência. Para Tolkien, essa escolha carregava uma perspectiva moral e 

gnosiológica, com eco tanto em Aristóteles quanto em Tomás de Aquino, entre 

dominação e liberdade, já nos dando o indício da razão do seu desgosto pela alegoria: 

reduzia a experiência humana e a compreensão da realidade. 

Palavras-chave: Tolkien. Alegoria. Símbolo. Analogia. Literatura. 

 

UMA ANÁLISE DA SIMBOLOGIA PRESENTE NA OBRA 

CINEMATOGRÁFICA AMOR ALÉM DA VIDA 

Elainy Fátima de Souza24 

 

Resumo: Essa comunicação tem por objetivo analisar como o diretor Vincent Ward 

(1956-) a partir do filme Amor além da vida (1998) com base no romance homônimo de 

Richard Matheson (1926-2013), estabeleceu uma ligação entre a arte e a espiritualidade 
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através dos símbolos. De forma específica, das cores marrom escuro, lilás e vermelho, e 

uma árvore jacarandá, apontando uma conexão interessante entre o casal retratado no 

filme por Christopher Nielsen (interpretado pelo ator americano Robin McLaurin 

Williams), que é médico, e Annie Collins-Nielsen (interpretada pela atriz americana 

Annabella Gloria Philomena Sciorra), que é pintora e curadora de um museu de arte. Na 

película, Chris morreu em um acidente de carro quatro anos após seu casal de filhos 

terem morrido da mesma forma, deixando a esposa sozinha. O enredo continua 

retratando a vida do esposo no mundo espiritual. Inicialmente, ele vive através das 

pinturas da Annie e sendo guiado por Albert Lewis (interpretado pelo ator americano 

Cuba Gooding Jr.). Então, Annie não suportou a solidão e cometeu suicídio. Depois 

Chris está disposto a resgatá-la de um inferno pessoal, ao qual ela se condenou. Para tal 

pesquisa, será priorizada a percepção hermenêutica da arte para a espiritualidade, 

principalmente, nas cenas referentes ao quadro pintado por Annie. Para tal análise, será 

utilizado como base o quadro do pintor alemão Caspar David Friedrich (1774-1840), 

Dois homens contemplam a lua (1825), que inspirou o diretor do filme, e a obra de Paul 

Tillich, On Art and Architecture (1987), a fim de evidenciar como o diretor estabeleceu 

a relação entre as noções de arte e espiritualidade, partindo da linguagem 

cinematográfica. 

Palavras-chave: Cinema. Espiritualidade. Arte. 

 

DOS ASSUNTOS PRÁTICOS DA RELIGIÃO EM KANT: 

LIBERDADE, MORAL E FÉ RACIONAL 

Heloisa Helena Silva dos Santos25 

 

Resumo: O presente trabalho busca evidenciar o caráter prático da Crítica da Religião 

fomentada pelo filósofo Immanuel Kant (1724-1804) ao longo do seu sistema da razão 

prática. O tema da religião é um dos poucos que conseguem atravessar as três perguntas 

fundamentais que o filósofo nos apresenta ainda na Crítica da razão pura (1781), mas é 

na dimensão prática que a realidade objetiva e finalidade desses conceitos se aplicam, 

por isso foram eleitos três pontos elementares: o princípio da liberdade, a relação da 

religião com a moral e o conceito de fé racional. Em primeiro lugar, partindo do 

opúsculo Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? (1784), será destacada a 
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liberdade como condição e exigência ao uso público da razão uma vez que o ponto 

central da aufklärung seria a saída do homem da sua menoridade ao fazer uso livre de 

seu próprio entendimento, sobretudo nos assuntos da religião, onde os governantes têm 

interesse em exercer a tutela mais desonrosa sobre seus súditos. Em segundo lugar 

evidenciamos com base na obra Fundamentação da metafísica dos costumes (1785), a 

relação entre a moral e a religião que partem do mesmo domínio, o ético-moral, na 

medida em que ambas fundamentam e promovem o desenvolvimento dos indivíduos e 

refletem em suas ações coletivas. Por fim, nossa análise se volta ao opúsculo O que 

significa orientar-se no pensamento? (1786) onde Kant chama atenção para a relação 

entre fé e razão adotando uma posição que impossibilita o dogmatismo, o fanatismo e o 

devaneio na medida em que afasta as “fés” cegas e nos apresenta a fé racional como 

bússola nessa mediação. Com isso, os assuntos da religião no campo prático em Kant 

requerem um maior cuidado e emergência de estudo na medida em que não versam 

apenas sobre a autonomia interna dos indivíduos, ou influenciam apenas suas relações 

políticas em comunidade, mas também porque nos ajudam a pensar acerca de nossa 

responsabilidade religiosa ao fazermos uso de nossa própria razão ao lidar com a 

religião na esfera pública, sempre primando pelo bem comum. 

Palavras-chave: Kant. Crítica da Religião. Liberdade. Moral. Fé Racional. 

 

O FUTURO DA RELIGIÃO E A RELIGIÃO DO FUTURO NA 

LITERATURA DISTÓPICA DE GEORGE ORWELL 

Luís Felipe Lobão de Souza Macário26 

 

Resumo: Estudo sobre a literatura ficcional distópica da primeira metade do século XX 

– período marcado por duas guerras mundiais e uma crise econômica global –, 

utilizando como principal fonte de pesquisa o romance1984 (Nineteen Eighty-Four), 

escrito pelo jornalista, ensaísta e romancista Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo 

pseudônimo de George Orwell, cuja primeira edição em língua inglesa foi publicada no 

dia 8 de junho de 1949. Através de uma cuidadosa leitura exploratória, analítica, 

interpretativa e crítica, procura-se destacar as seguintes características marcantes da 
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obra: a centralidade da economia na sociedades descrita por seu autor; a constituição de 

um Estado totalitário; a contraposição entre a ética e a moral daquela sociedade e o que 

é pregado pelas religiões tradicionais, em especial o cristianismo católico, o que tornou 

necessária a pura e simples eliminação destas; a nova forma de manifestação religiosa 

construída pelos governantes daquela sociedade e descrita por George Orwell em sua 

obra, sempre de caráter instrumental, cuja principal função era a de justificar o 

funcionamento daquela estrutura social. Partindo de uma breve conceituação de utopia e 

distopia, o trabalho tem, por conclusão, o reconhecimento de que muito do que foi 

escrito pelo autor do romance, como parte de um futuro ficcional, distópico e então 

distante, já se realizou ou está se realizando, transformando tal obra literária em mais do 

que um simples livro de ficção, mas em uma séria advertência sobre como caminha 

nossa sociedade, que tipo de mundo as atuais condições estão a produzir, colocando-nos 

pensar sobre o que estamos fazendo. 

Palavras-chave: Religião. Literatura. Distopia. Totalitarismo. 

 

A HERMENÊUTICA DE PAUL RICOEUR E O PROFETISMO 

Matheus Eduardo de Oliveira Rocha27 

 

Resumo: A análise de relatos que descrevem indivíduos recebendo e transmitindo 

mensagens supostamente divinas, tal qual no profetismo bíblico, mostra-se tarefa 

desafiadora. O progresso da pesquisa em filologia, documentação histórica e 

estruturalismo na linguagem elevou a tendência de colocar a exegese quase como 

ciência positivista. Em contraponto, pensadores como Paul Ricoeur apontam para a 

relevância de uma compreensão hermenêutica no estudo da linguagem que acerca o 

fenômeno religioso. Nessa perspectiva, essa pesquisa tem como objetivo analisar a 

possibilidade de aproximação entre a hermenêutica ricoeuriana e os estudos da literatura 

bíblica que descreve o fenômeno do profetismo. Assim, foi proposto fazer uma breve 

retomada do pensamento hermenêutico e da compreensão do ser em Paul Ricoeur, 

apontar algumas características de sua hermenêutica bíblica e salientar a relação entre a 

abordagem literária/estética dos textos proféticos e sua dimensão de multivocidade 

semântica. Para tanto, o trabalho explorou as questões concernentes ao tema através de 
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levantamento bibliográfico, onde as obras foram colocadas em debate e explanação. 

Primeiramente, foi trilhado um caminho de reflexão sobre a construção do pensamento 

hermenêutico, perpassando pelas reflexões de Dilthey, Heidegger e Gadamer, naquilo 

que influenciaram a percepção de “via longa” da fenomenologia-hermenêutica de 

Ricoeur. Em um segundo momento, foram debatidas as relações que a sua hermenêutica 

bíblica aponta, por meio de suas próprias citações, mas também nos comentários de 

outros autores. Por fim, colocou-se em interface pesquisas e interpretações do 

profetismo bíblico, questões sobre seus aspectos de configuração literária e suas 

possibilidades de sentido. Em consequência, obteve-se uma compreensão mais clara da 

formação e contexto filosófico do pensamento ricoeuriano e de seus apontamentos sobre 

a interpretação bíblica. Identificou-se, também, elementos centrais do profetismo bíblico 

e seus textos que se relacionam de modo exponencialmente relevante com a proposta do 

pensador francês. Conclui-se que o estudo do caráter literário dos relatos proféticos na 

bíblia deve acompanhar os sentidos ulteriores que se fundirão no ser do leitor. A 

interface entre a hermenêutica de Paul Ricoeur e o profetismo bíblico mostra-se chave 

de leitura necessária e valiosa, abrindo possibilidades de aproximação ao seu corpo de 

textos. 

Palavras-chave: Paul Ricoeur. Hermenêutica Bíblica. Profetismo. Fenomenologia. 

Hermenêutica. 

 

A MÍSTICA DO SILÊNCIO NA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA DA 

PEQUENA VIA 

Michele dos Santos Dias28 

 

Resumo: O silêncio é considerado por muitos místicos como a maneira de experimentar 

com mais intensidade o mistério Divino e acolhê-lo nas profundezas da alma. A partir 

desta perspectiva, objetiva-se nesta pesquisa pensar a mística do silêncio na experiência 

da pequena via proposta por Teresa de Lisieux em seus escritos. O método utilizado 

para este trabalho será a revisão bibliográfica das obras de Santa Teresa do Menino 

Jesus: História de uma alma, e as Obras completas, será utilizada ainda uma obra de 

Paul Evdokimov para compor a reflexão sobre a experiência mística do silêncio. Para 
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atingir o objetivo proposto o trabalho será organizado em três momentos. O primeiro 

apresenta uma reflexão acerca do silêncio como experiência mística do amor de Deus. O 

segundo apresenta a proposta de experimentar o silêncio através da pequena via 

sugerida por Teresa do menino Jesus. O Terceiro destaca o estado de silêncio interior, 

como elemento fundante da experiência mística do mistério à luz da pequena via 

apontada por Teresa de Lisieux. Depois será proposta uma reflexão sobre o silêncio 

místico como lugar elevado da experiência religiosa apontando-o como experiência 

primeira e última da existência ao destacar que antes de habitar a Palavra é preciso 

habitar o silêncio. 

Palavras-chave: Mística. Silêncio. Experiência Religiosa. Pequena via. 

 

A FILOSOFIA DA RELIGIÃO E A LINGUAGEM RELIGIOSA 

René Dentz29 

 

Resumo: Em La philosophie et la spécificité du langage religieux, um texto do meio 

dos anos 70, Ricoeur reconheceu, por um lado, que a preocupação fundamental da 

hermenêutica bíblica “deveria ser a análise das modalidades novas e específicas de 

distanciação que acompanham a produção do discurso como obra” (RICOEUR, 2011, p. 

37). Por outro lado, se a hermenêutica se mostra como a tentativa de superação dessa 

distância, é necessário mencionar nesse momento como objeto de pesquisa, como 

obstáculo e como instrumento, a fim de reatualizar o evento originário do discurso em 

um novo evento. Para Ricoeur, existe, de maneira notória, um lugar estreito entre as 

formas de discurso que distinguem o Pentateuco, os Salmos, as profeciase a “confissão 

de fé” proveniente de uma comunidade que se expressa nos documentos bíblicos de 

forma significativa. A narrativa, por exemplo, não é um artifício retórico estrangeiro ao 

conteúdo transmitido, mas aparece como alguma coisa específica e única e aparece 

precisamente como forma de relato. No entanto, além dos discursos religiosos e da 

confissão de fé, há uma pretensão de verdade. Esse nível do “mundo do texto” não é 

diferente do limite de toda hermenêutica e a origem não hermenêutica de toda 

interpretação. 

Palavras-chave: Hermenêutica. Texto. Narrativa. Bíblia.  
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GT 3: RELIGIÃO, LINGUAGEM E CULTURA 

 

Coordenadores: Dr. Breno Martins Campos (PUC-Campinas); Dr. Carlos Frederico 

Barboza de Souza (PUC Minas); Dra. Ceci Maria Costa Baptista Mariani (PUC-

Campinas); Dr. Douglas Rodrigues da Conceição (UEPA); Dr. José Adriano Filho 

(Faculdade Unida Vitória); Dr. Marcos Lopes (Unicamp). 

 

Ementa: A linguagem estrutura e dá expressão à experiência religiosa. Ela o faz 

criativamente, articulando experiências com o sagrado, como na mística. No entanto, o 

discurso religioso, precisamente por ter esse potencial de estruturação da experiência, é 

alvo de ideologias e projetos de dominação, que controlam sua polissemia. Queremos 

discutir a relação entre religião, linguagem e cultura: por um lado, analisando sua 

polissemia e potencial de recriar sentidos ilimitadamente, em diálogo e tensão com o 

sagrado; e, por outro, considerando as formas de domesticação dessa linguagem, 

submetendo-a a projetos de poder e de consumo. Nosso GT pretende acolher trabalhos 

que dialoguem, preferencialmente, com três eixos interdisciplinares: (a) a poética e a 

mística, na perspectiva da teopoética e dos estudos de gênero, (b) os discursos 

fundamentalistas, analisados pela teologia, ciências sociais e da religião, e (c) a 

polissemia dos textos religiosos na história, por meio da semiótica da cultura e dos 

estudos discursivos e culturais. 

 

MÍSTICA OU MISTICISMO?  

O PONTO DE VISTA DO ESPIRITISMO 

Brasil Fernandes de Barros30 

 

Resumo: Em entrevista realizada com a médium e escritora Suely Caldas Schubert, 

autora do livro Testemunhos de Chico Xavier, importante obra na qual ela faz uma 

análise das correspondências pessoais feitas entre o médium mineiro e, à época, o 

Presidente da Federação Espírita Brasileira, o Sr. Wantuil de Freitas, ela afirma depois 

de perguntada se Chico Xavier poderia ser considerado um místico, que, do ponto de 

vista dela e do Espiritismo, o médium mineiro não pode ser considerado um místico. 
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Ela afirma que dizer que ele é um místico, distorceria o seu papel, e que de fato ele é um 

missionário, e que além disso a doutrina espírita é muito racional e não tem “isso de 

misticismo”, é, portanto, enfática em dizer que ele não é um místico e que não pode ser 

qualificado assim. A partir dessas afirmações, o objetivo de nossa comunicação, é de 

compreender qual o significado das palavras mística, místico e misticismo para essa 

religião, a partir das definições de seu fundador Allan Kardec, procurando entender se 

há uma mística espírita “velada” em uma questão de linguagem e cultura. Para atender 

esses objetivos fizemos uma pesquisa bibliográfica junto à obra de Allan Kardec onde 

procuramos identificar as ocorrências dos termos em questão e as definições dadas por 

ele. Usaremos também as abordagens epistemológicas de Steven T. Katz para avaliar a 

existência de uma eventual interpretação Espírita da mística em seu contexto 

experiencial e não explícito. Tal pesquisa procurará postular, mesmo que de forma 

preliminar, se o entendimento do Espiritismo sobre mística a partir de seu fundador é o 

mesmo o apontado pela médium Suely Caldas Schubert para aquilo que, como apontam 

alguns pesquisadores, sobre a existência de um espiritismo como características 

brasileiras. 

Palavras-chave: Espiritismo. Mística, Misticismo. Allan Kardec. Linguagem religiosa. 

 

ESPIRITUALIDADE E PSICANÁLISE: A ORAÇÃO CRISTÃ NOS 

REGISTROS DO EU, DO ISSO E DO SUPEREU 

Bruno Pinto de Albuquerque31 

 

Resumo: As dificuldades e eventuais desvios no caminho daqueles e daquelas que se 

aventuram pela via da experiência de oração são reconhecidas pelos grandes mestres da 

espiritualidade. Esses percalços não passaram desapercebidos pelos psicanalistas, que 

trouxeram também uma palavra acerca desse fenômeno. Nesse contexto de interrogação 

entre espiritualidade e psicanálise, o presente trabalho tem como objetivo explorar uma 

noção particularmente interessante apresentada por Carlos Domínguez Morano, jesuíta e 

psicanalista espanhol reconhecido por sua abordagem ao mesmo tempo consistente e 

criativa do fenômeno religioso a partir da teoria psicanalítica. Abordando a questão do 

discernimento espiritual, o autor propõe diferenciar três imagens de Deus que entram 
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em cena nas dinâmicas psíquicas ancoradas nos registros do eu, do isso e do supereu, tal 

como formulados por Sigmund Freud. Desta forma, ele propõe identificar alguns traços 

fundamentais de três tipos de oração: o fanático se enraíza na duplicidade narcísica do 

espelho (registro do eu), o iluminado se baseia na aspiração desmesurada de completude 

da mãe imaginária (registro do isso) e o sacrificador se sustenta na dureza da lei que 

funciona como empuxo ao sacrifício (registro do supereu). Em contraposição a esses 

enquadramentos, que representam três formas de desvio da oração cristã, Domínguez 

Morano propõe as figuras do profeta, do místico e do oferente, respectivamente. A 

conclusão à qual se pode chegar, sempre parcial e aberta à revisão, se encontra na linha 

proposta pelo pastor e psicanalista Oskar Pfister, o qual sustentou, em seu diálogo com 

o criador da psicanálise, que a disciplina que este inaugurou poderia servir para depurar 

e amadurecer a religião. 

Palavras-chave: Espiritualidade. Psicanálise. Oração. 

 

O PESSIMISMO E O IMAGINÁRIO RELIGIOSO EM MEMÓRIAS 

PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS  

Carlos Mário Paes Camacho32 

 

Resumo: Os diversos trabalhos dedicados a interpretar a obra e o legado machadiano 

para a literatura brasileira e as ciências humanas no geral atestam a singularidade da 

obra de Machado de Assis. Este é um dos escritores brasileiros cuja obra desperta e 

ainda despertará por muitos anos a atenção de pesquisadores dos mais variados campos 

de pesquisas. Estas apontam os romances, sobretudo da segunda fase da produção 

ficcional machadiana como portadores de visões humanas pessimistas impõem-se cada 

vez mais, estimulando novas investigações sobre a importância da religião para o 

conjunto da obra do escritor. A presente comunicação tem como objetivo identificar e 

explicar no romance, Memórias póstumas de Brás Cubas, a importância do pessimismo 

e do imaginário religioso. O primeiro objetivo da proposta consiste em demonstrar a 

relevância do imaginário religioso das personagens para se identificar a presença da 

religião na ficção machadiana. O segundo objetivo da comunicação concerne em 
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demonstrar que a religião no romance em análise suaviza a visão pessimista do defunto 

autor. A metodologia empregada tem como base a apresentação de passagens do 

romance selecionado para sustentar os objetivos traçados acima. Como resultado, a 

comunicação quer sustentar como hipótese central, a ideia de que a investigação do 

imaginário religioso no romance, publicado em 1881 atenua a visão pessimista de Brás 

Cubas. Dessarte, a proposta tem ainda a ambição de oferecer subsídios para as reflexões 

acerca a linguagem literária para se pensar a religião no âmbito dos programas de Pós-

Graduação em Ciências da Religião e no diálogo com a Teologia. 

Palavras-chave: Pessimismo. Imaginário. Religioso. Machado de Assis. Memórias 

póstumas. 

 

PAPA FRANCISCO E O RESGATE DA MÍSTICA CRISTÃ NO 

DIÁLOGO SOBRE A CASA COMUM 

Claudio Santana Pimentel33 

 

Resumo: A presente comunicação tem como objetivo analisar, no magistério do Papa 

Francisco, o resgate da mística cristã como caminho para o diálogo entre a Igreja 

Católica e o mundo moderno. Partimos da premissa de que, ao criticar a concepção de 

natureza e da humanidade que se tornou hegemônica no Ocidente desde seu 

desenvolvimento nos séculos XVI e XVII, fundamentada em uma mentalidade de 

exploração, embora seja afirmada como desenvolvimento, ao reconhecer os severos 

problemas ambientais, sociais e econômicos que caracterizam a época atual, de maneira 

que o processo de exploração dos recursos do planeta agora coloca em risco a própria 

continuidade da vida humana, Francisco apresenta como resposta a esses desafios uma 

atualização da mística cristã, a ressignificando mediante a concepção de casa comum, 

convidando a todas as pessoas a cuidarem dessa casa. Para explicitarmos esse 

movimento, analisamos passagens da Carta Encíclica Laudato Si, procurando 

especificar como uma nova forma de relação com a natureza (cosmologia) e com a 

humanidade (antropologia) é desenvolvida a partir da reafirmação da mística cristã. 

Dessa maneira, pretendemos, ao afirmarmos que se encontram no magistério de 

Francisco aspectos, por um lado, anti-modernos – a recusa da lógica de dominação e 

exploração e a afirmação da tradição cristã – e outros modernos – a abertura para o 
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diálogo – caracterizar os aspectos principais dessa mística cristã e como esta se torna 

reveladora de uma nova compreensão de si e de um novo modo de viver em uma 

sociedade cada vez mais confrontada com as limitações de sua intervenção no mundo. 

Palavras-chave: Casa comum. Diálogo. Francisco. Mística cristã. 

 

LINHAGEM FEMININA NO TERREIRO DE MINA DOIS 

IRMÃOS: ESTUDO SOBRE OS 130 ANOS DE MULHERES 

LIDERANDO A CASA 

Danilo Barbosa Ferreira34 

 

Resumo: Levando em conta a riquíssima história de 130 anos, o presente trabalho vem 

discutir um dos principais aspectos desse que é o terreiro mais antigo em funcionamento 

no estado do Pará, o Terreiro de Mina Dois Irmãos: a sua linhagem sucessória que é 

apenas de mulheres. Dentre as quatro gerações da casa, eu me propus analisar a 

transição da terceira para a quarta geração, principalmente seus arranjos, isto é, como 

em diversos aspectos a casa está vivenciando essa transição, sobretudo sob os olhares de 

quem conhece o Mina Dois Irmãos. O lócus do meu trabalho foi o Mina Dois Irmãos. O 

Mina dois Irmão foi fundada por uma negra vinda do estado do Maranhão, todos a 

conheciam como Josina, para os da Casa era Mãe Josina de Verequete. Com o 

falecimento de Josina, a casa passou um período fechada até que Amélia Amâncio 

(posteriormente Mãe Amelinha) solicitou o barracão para fazer a festa do seu santo, 

Dom José. Tempos depois Amélia assumiu a casa, acrescentou seu guia ao nome do 

barracão, que passou a se chamar Terreiro de Mina Dois Irmãos, em homenagem à Toya 

Verequete (Mãe Josina) e D. José Rei Floriano (Mãe Amelinha). Mãe Amelinha começa 

uma sucessão matriarcal e uterina na casa, Amelinha foi sucedida por Mãe Lulu (sua 

filha) e hoje estamos acompanhando a acessão da quarta geração de líderes, Mãe Elô 

(filha de Mãe Lulu, que ainda está viva) está a largos passos assumindo as 

responsabilidades administrativas e religiosas da casa. Estudar os arranjos que essas 

sucessões formaram é meu principal objetivo nesse trabalho, principalmente os conflitos 

que gravitam em torno de toda essa sucessão uterina. Explanar sobre as outras 

“candidatas” à sucessão foi meu objetivo secundário, haja vista que para cada sucessão 
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havia pelo menos duas mães de santo cotadas pela casa para assumir a liderança. As 

pesquisas de campo e entrevistas foram minhas principais metodologias para a 

construção desse trabalho, assim como as pesquisas bibliográficas, meus principais 

interlocutores foram membros da casa, pessoas que frequentaram a casa e vizinhos que 

não são filhos da casa, mas que conhecem a realidade atual do terreiro. Essa pesquisa 

me deu alguns resultados, no qual o principal foi diagnosticar as rupturas e 

permanências que há entre os filhos de santo; rupturas que vão muito além das paredes 

do terreiro e chegam a interferir nas relações familiares. Mesmo sendo um grande 

baluarte da afro-religiosidade no Pará, a casa ainda é frágil no que se refere a 

legitimidade da sua linha sucessória. 

Palavras-chave: Linhagem religiosa. Sucessão. Conflito. 

 

A NOITE ESCURA:  

UMA INTERFACE ENTRE MÍSTICA E LIBERTAÇÃO 

José Flávio Mamede35 

 

Resumo: A presente pesquisa objetiva fazer uma relação entre mística e libertação. Por 

isso, apresenta-se a mística de João da Cruz (1542-1591), poeta, místico e teólogo e a 

teologia da libertação representada por Pedro Casaldáliga (1928-2020), bispo católico, 

prelado de São Félix do Araguaia, poeta, místico e teólogo. Eles têm em comum não 

somente esses dons e atributos, mas falaram a partir de aspectos diferentes sobre a noite 

escura. João da Cruz falava da mística em vista da libertação, elucidando que a alma 

(ser humano) deveria passar pela noite escura, ou seja, não se chega à luz ou ao 

matrimônio perfeito com Deus (da amada para o Amado) sem passar pela noite escura. 

O objetivo do ser humano na sua existencialidade é buscar o absoluto, o ideal da 

perfeição, a libertação do nada, o encontro com o Tudo. Pedro Casaldáliga parte da 

libertação em uma perspectiva praxiológica, integral e social, uma vez que falava da 

noite escura como toda espécie de opressão pela qual passam todos os pobres da 

América Latina. A mística está ligada a ideais de luta e serviço em busca da libertação 

pessoal e social, não se fechando a grupos, raças, classes, religiões e nações. A teologia 

da libertação acentua a mística como uma práxis vivida na santidade política não apenas 
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como uma militância, mas como estratégia de denunciar as variadas formas de opressão. 

Trata-se de uma revolução mística através do compromisso político encarnado na 

realidade. O místico se imbui de uma libertação total e plena desenvolvida através de 

uma entrega ao amor em todas as suas dimensões. Portanto, a noite escura assume no 

binômio mística e libertação uma realidade de luta interior e coletiva. 

Palavras-chave: Mística. Libertação. João da Cruz. Pedro Casaldáliga. Noite escura. 

 

UMA EMISSORA DE INSPIRAÇÃO CATÓLICA NA INTERNET: A 

EXPERIÊNCIA DA RÁDIO BRASIL CAMPINAS 

Lindolfo Alexandre de Souza36 

Felipe Manoel Zangari Flor37 

 

Resumo: Para o teólogo católico italiano Antonio Spadaro (2016), o desafio que se 

coloca à Igreja Católica Apostólica Romana neste século XXI, marcado pela presença 

das tecnologias de comunicação e informação na vida das pessoas e das instituições, não 

é tanto aprender a usar a rede mundial de computadores para a divulgação de suas 

notícias ou de sua doutrina, mas, principalmente, aprender a “viver” em tempos de 

internet. Nesse sentido, utilizando autores como George (2006), Herring (2005) e 

Formenti (2000), que se dedicaram ao estudo da ciberteologia como uma reflexão 

teológica sobre a religiosidade no mundo digital, Spadaro se distancia de um 

pensamento um tanto utilitarista, o qual considera o uso da internet para que as 

instituições religiosas alcancem seus objetivos, e se aproxima de uma visão que aponta 

a necessidade de compreensão da internet como um novo contexto – e não apenas um 

meio de comunicação – no qual o fenômeno religioso se faz presente. Assim, a partir 

das reflexões apontadas, pretende-se estudar o caso da Rádio Brasil Campinas. Trata-se 

de uma emissora de rádio AM adquirida em 2011 pela Arquidiocese de Campinas e que, 

desde então, vem construindo uma grade de programação de inspiração católica, 

articulando as transmissões pelo dial a publicações de conteúdo em uma página na 

internet e em redes sociais digitais. Desta forma, por meio da revisão bibliográfica e da 

análise dos dados de alcance das publicações nas redes sociais na internet, esse trabalho 
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analisa em que medida o pensamento de Spadaro se materializa neste projeto de 

evangelização católica. 

Palavras-chave: Rádio. Ciberteologia. Comunicação católica. 

 

NEOCALVINISMO HOLANDÊS E SUA RECEPÇÃO À 

BRASILEIRA 

Maria Angélica de Farias Jurity Martins38 

 

Resumo: o neocalvinismo holandês adentra ao Brasil mais recentemente e, embora seja 

pouco expressivo numericamente, especialmente no ativismo político, a sua forma de 

influência é através da instrumentalização teológica dos crentes. A Instituição 

paraeclesiástica L’Abri Brasil é uma importante interlocutora nesse processo. Fundada 

em 2008 em Belo Horizontes, pelo teólogo e pastor Guilherme de Carvalho, a 

instituição funciona como um centro de estudos que combina vida em comunidade, 

hospitalidade e reflexão cristã, de vertente neocalvinista. O primeiro L’Abri foi fundado 

nos Alpes Suíços em 1955 por Francis e Edith Schaeffer, com o propósito de receber 

estudantes em busca de respostas às suas perguntas sobre a existência, Deus, e o mundo. 

A partir daí foram fundadas comunidades L’Abri na América, Canadá, Coréia, Holanda, 

Inglaterra e Suíça. Francis Schaeffer, que anos antes havia se identificado com o 

agnosticismo, fruto de uma crise espiritual, retorna ao cristianismo com o objetivo de 

relacionar a fé cristã à totalidade da vida, porém, como evangelista, não como 

intelectual. Com o L’abri, Francis e Edith encontram essa possibilidade. No final da 

década de 30, início dos anos 40, Schaeffer travou uma luta contra as ideias protestantes 

liberais e neo-ortodoxas, pois, de acordo com o evangelista, imperava em seus dias um 

pensamento relativista, responsável pelo reconstrucionismo e desconstrucionismo do 

conceito de verdade (ALBIEIRO, 2011). A partir da década de 60, Schaeffer intensifica 

sua produção literária, com o intuito de transmitir uma cosmovisão cristã que 

abrangesse todos os aspectos da vida. A proposta de Schaeffer, não por acaso, é similar 

à proposta de Abraham Kuyper, o principal expoente do neocalvinismo holandês. 

Francis Schaeffer é um autor alinhado ao neocalvinismo holandês, sendo responsável 

por sua propagação nos Estados Unidos da América durante o século XX; é a partir da 
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sua influência que o movimento adentra ao Brasil. Schaeffer teve seu primeiro contato 

com o pensamento kuyperiano através do seu professor Cornelius Van Til (1895-1987). 

Van Til se dedicou profundamente ao estudo das obras de João Calvino e Abraham 

Kuyper, autores bastante influentes no seu método de apologética pressuposicionalista - 

“escola que reconhece o lugar dos pressupostos em nossa percepção da realidade” 

(PORTO, 2015, p. 14). É certo que, as doutrinas ou sistemas de crenças se transformam 

ao longo do tempo (BOURDIEU, 2005) e de acordo com a cultura na qual são 

engendradas; o neocalvinismo holandês do século XIX ganha outros contornos quando 

vai à América do século XX, e já não pode ser o mesmo no Brasil do século XXI. Nesse 

sentido, o problema que se coloca é: quais os desafios que a recepção do neocalvinismo 

holandês traz ao Brasil, considerando que os Estados Unidos da América, a partir da 

figura de Francis Schaeffer foi um ponto de inflexão do movimento? Os discursos 

neocalvinistas reforçam uma agenda conservadora, assim como ocorreu nos Estados 

Unidos com apoio de religiosos fundamentalistas? Pretende-se contribuir com as 

discussões acerca do ativismo religioso na esfera pública, apontando para um objeto, 

que inserido no Protestantismo histórico, é pouco explorado no campo das Ciências da 

Religião sob o viés sociológico. 

Palavras-chave: Neocalvinismo Holandês. Francis Schaeffer. Fundamentalismo 

Religioso. Esfera Pública. 

 

A IMPOSSIBILIDADE DA ATIVIDADE DO ÁGAPE NA AGONIA 

DE EROS: A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA EM EXPERIÊNCIA 

MÍSTICA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

Maria José Caldeira do Amaral39 

 

Resumo: Essa comunicação tem como objetivo principal conhecer a relação entre a 

agonia de eros na modernidade e a impossibilidade da atividade do ágape entendido 

como desejo - a índole de eros no mundo contemporâneo. O corpo teórico a dialogar 

com essa dinâmica se configura na experiência mística, isto é, na experiência e 

consciência da Presença de Deus com referência conceitual em Bernard McGinn. A 

pesquisa no campo das narrativas místicas, no mundo acadêmico contemporâneo 
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especificamente aqui no Brasil, nos últimos vinte anos, aponta para uma articulação 

teológica e filosófica, constelada nas obras de místicos e de místicas e dispõem ao 

pesquisador uma proposição comum presente no relato de suas experiências da Presença 

de Deus: eros e ágape se equalizam nessa união entre Deus e a alma humana. O desejo 

de Deus como a índole de eros disponibiliza o exercício do ágape na alma humana e é 

desse amor constituído do desejo de Deus na alma que a atividade agápica se realiza no 

mundo. Não é possível separar essa dinâmica. A consciência da experiência da Presença 

de Deus como verdade vivenciada e constituinte da alma humana requer a índole divina 

do desejo de Deus para dinamizar a práxis de ágape. A agonia de eros presente em 

nosso mundo contemporâneo, proposta por Byung Chul Han (2017) coincide com a 

nossa hipótese de que o extrato da dinâmica entre eros e ágape disponibilizada para o 

homem e para a mulher no mundo atual está doente, sem eros, sem ágape, sem a índole 

do desejo de Deus e portanto, híbrida. As Ciências Humanas com as quais a Experiência 

de Deus pode dialogar não mais sustentam suas proposições, sem antes uma verificação 

rigorosa de suas fragilidades epistêmicas. Se as proposições extraídas dos relatos 

místicos enfrentaram e enfrentam o desdém e a desconsideração das ciências assim 

como das próprias instituições religiosas, nem uma nem as outras conseguem sustentar, 

ainda, que a índole do desejo de Deus – extrato e essência das narrativas místicas - é 

que, de fato, as sustentam, considerando o extrato que aqui denominamos mística como 

um dos elementos da religião e que a constitui junto ao elemento doutrinal e racional e 

ao elemento social e institucional, ambos em constante tensão com a experiência de 

Deus (Friedrich Von Hugel, 1908). 

Palavras-chave: Eros. Ágape. Ciências humanas. Experiência Mística. 
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“SENHORA SANT’ANA QUANDO ANDOU PELOS MONTES, POR 

ONDE PASSAVA DEIXAVA UMA FONTE”: O MOSTEIRO DE 

SÃO BENTO DE JUNDIAÍ E AS TRADIÇÕES DO CATOLICISMO 

POPULAR NA VILA FORMOSA DE NOSSA SENHORA DO 

DESTERRO DE JUNDIAÍ (1668-1764) 

Rogério Fernandes Calheiros40 

 

Resumo: Atualmente existem estudos histórico-teológicos que analisam o fenômeno do 

catolicismo popular em relação ao catolicismo tradicional e suas relações com as 

instituições religiosas. A história da antiga Província Beneditina do Brasil (1582-1827) é 

narrada por suas manifestações artísticas e por suas relações religiosas que tiveram um 

desdobramento imediato na esfera social. Da mesma forma, não se pode simplesmente 

ignorar as relações entre elas, uma experiência externa, baseada na associação com 

numerosas fraternidades religiosas compostas e dirigidas por leigos e na ausência de 

domínio eclesiástico ou mediação por festas religiosas e procissões festivas e uma 

experiência interior dirigida ao culto dos santos, o “catolicismo de superfície”, com práticas 

rituais e devocionais ligadas ao mítico e ao mágico. O Mosteiro de São Bento de Jundiaí, no 

período de 1668-1764, entra em contato com o florescente e popular catolicismo de Jundiaí 

em seu caráter devocional a Sant’Ana. Esta pesquisa visa analisar a relação entre o 

catolicismo popular devoto ao culto de Sant’Ana na Vila de Nossa Senhora do Desterro de 

Jundiaí e a comunidade monástica do Mosteiro de São Bento no período 1668-1764 através 

de pesquisa documental e discussão historiográfica. A questão que orientará esta pesquisa é: 

como o Mosteiro de São Bento em Jundiaí influenciou o catolicismo popular em Jundiaí? 

Espera-se encontrar nesta análise o resgate histórico da cultura popular local e também sua 

relação com suas identidades religiosas. De um ponto de vista metodológico, esta pesquisa 

se baseia em pesquisas qualitativas. Quanto à natureza do tema, ela se enquadra, em seus 

objetivos, como pesquisa descritiva dirigida à análise documental. Espera-se que esta 

pesquisa gere fontes de dados sobre o catolicismo popular devoto ao culto de Sant’Ana em 

Jundiaí e à História do Mosteiro de São Bento de Jundiaí no período 1668-1764 para 

estudos e debates nas áreas de História e Ciências da Religião colonial brasileira. 

Palavras-chave: História do Cristianismo. Catolicismo popular. Jundiaí. Mosteiro de 

São Bento. Sant’Ana. 
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A LITURGIA COMO ANÁLISE RELIGIOSA DA CULTURA  

Tiago de Melo Novais41 

 

Resumo: A fim de compreender e analisar a cultura em geral, a religião cristã ofereceu, 

ao longo de sua história, algumas possíveis abordagens metodológicas para tal 

empreendimento. Atualmente, o professor canadense James K. A. Smith trabalha com a 

chave da liturgia para contribuir neste campo, isto é, entende como a cultura é formada 

e, ao mesmo tempo, tem papel formador na sociedade a partir da lógica dos hábitos 

litúrgicos. Assim, esta comunicação tem o objetivo de introduzir o pensamento de 

James K. A. Smith, que tem como influências tanto as obras de Santo Agostinho, 

quanto o movimento da Radical Ortodoxia e a tradição neocalvinista. Seus esforços, 

principalmente na sua trilogia de livros chamada de “Liturgias Culturais” resultaram em 

uma fenomenologia da cultura, como foi denominado pelo autor. Para demonstrarmos o 

caminho traçado por ele, veremos que sua proposta é dupla, sendo uma de cunho 

antropológico e outra de caráter fenomenológico. Para a primeira proposta, Smith rejeita 

a descrição racionalista-cartesiana da humanidade como coisa pensante (res cogitans), 

afirmando a insuficiência dessa caracterização na explicação do papel nevrálgico dos 

desejos e amores humanos na formação cultural. Para ele, a força motora do homem e 

da sociedade são seus amores em formas de hábitos litúrgicos, não suas ideias racionais. 

Dessa maneira, o filósofo define a humanidade ao que chamou de homo liturgicus, pois 

encontra no hábito cúltico o conteúdo positivo de sua formação. Isto posto, na segunda 

proposta, Smith posiciona a cultura como fenômeno resultante das diferentes liturgias 

humanas, dando base para uma fenomenologia religiosa da cultura. O conceito de 

adoração recebe aqui um grande papel, distinguindo o autor de outras metodologias não 

religiosas que atribuem ao hábito, não no sentido doxológico, o papel formador da 

cultura. Por fim e, a partir do caminho descrito acima, nossa comunicação seguirá no 

intento de responder a seguinte questão norteadora: como a religião ainda pode 

contribuir na análise da cultura? Para isso, nossa presente metodologia será de fim 

exploratório-descritivo, com uso de método bibliográfico, isto é, desejamos contribuir 

com a discussão da relação da religião e cultura no campo das Ciências da Religião, 

através (embora não exclusivamente) das obras traduzidas do autor supramencionado. 

Palavras-chave: Liturgia. Hábitos. Formação cultural.  
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GT 4: RELIGIÃO: EPISTEMOLOGIA E 

FENOMENOLOGIA 

Coordenadores: Dr. Fabiano Victor de Oliveira Campos (PUC Minas); Dr. Jonas Roos 

(UFJF); Dr. Márcio Luiz Fernandes (PUC-PR); Dr. Newton Aquilos von Zuben (PUC-

Campinas); Dr. Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (PUC-Campinas). 

 

Ementa: O GT “Religião: epistemologia e fenomenologia” apresenta pesquisas 

referentes à definição epistemológica de religião, de ciências da religião e as incursões 

da religião em espaços científicos, culturais e sociais. Analisa fenomenologicamente 

experiências religiosas de âmbito privado, coletivo, institucional e não institucional. 

 

UMA ÚNICA ECONOMIA SOTERIOLÓGICA, A PLURALIDADE 

DE RELIGIÕES E SUA PARTICIPAÇÃO NO MISTÉRIO PASCAL 

DE CRISTO 

Alexandre Boratti Favretto42 

 

Resumo: O artigo é relacionado ao projeto de tese de doutorado em teologia em que se 

estuda o que significa afirmar que as religiões são “mediações participadas” da única 

Mediação de Cristo na Carta Encíclica Redemptoris missio 5 (RM). O presente artigo é 

dividido em duas partes, a primeira delas traz brevemente o panorama da problemática 

de se afirmar, em teologia católica, o significado das tradições religiosas na economia 

salvífica em que Jesus Cristo é o único Mediador da salvação. Tal problemática é 

apresentada em tríplice perspectiva: histórica, teológica e magisterial. A resolução desta 

problemática compõe a segunda parte do artigo que tem por chave hermenêutica a 

afirmação da presença do Mistério de Cristo nas tradições religiosas como a que atribui 

significação teológica positiva às religiões, na perspectiva da teologia católica. Existe 

um contexto teológico e do ensinamento do Magistério em torno da formulação 

“mediações participadas” (RM 5) que vai do cristocentrismo eclesiológico ao 

pneumatocentrismo cristocêntrico, ocasionando o surgimento da “teoria do Mistério de 

Cristo nas tradições religiões”. Mantendo a unicidade de Mediação de Cristo e sua 

universal presença, através do Espírito, as religiões configuram-se não somente como 
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uma preparação, em termos de fases prévias à promulgação do Evangelho, mas 

preparação que já participa a priori do Mistério Pascal de Cristo devido a universal 

presença do Espírito de Cristo nelas, proporcionando-lhes exercer a função de 

mediações participadas aos seus membros. Isto, na medida em que nas próprias 

religiões se pode fazer uma autêntica e real experiência de Jesus Cristo e de sua 

salvação, cuja presença é universalizada pelo Espírito de Cristo. 

Palavras-chave: Pluralismo religioso. Mistério de Cristo. Teologia das religiões. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ALTERIDADE RELIGIOSA:  

UMA ANÁLISE SOBRE A TEORIA DE JOACHIM WACH 

ACERCA DA EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

Amanda Euzébio de Aguiar Alves43 

 

Resumo: A perspectiva teórica elaborada por Joachim Wach procurou considerar a 

diferença religiosa enquanto tal, proclamando a sua irredutibilidade a esquematismos de 

pensamento uniformizantes. Para ele, o princípio da pluralidade das religiões era 

importante, criticando também a postura de alguns cientistas da religião que buscavam 

um estudo mais generalizado das religiões, com o significado de uma “análise 

construtivista da história da religião”, ele se insurgiu contra aquele tipo de “abordagem 

que se propõe a construir sínteses universais”, compreendendo que “cientistas da 

religião limitam-se a estudar religiões específicas, áreas específicas e problemas 

específicos” (WACH, 2018, p. 235). Assim, Joachim Wach conferiu certa primazia à 

diferença religiosa, em detrimento de todo reducionismo teórico com caráter 

universalizante, generalizante e uniformizante. Esta comunicação tem por objetivo 

demonstrar a importância da diferença religiosa na epistemologia da Ciência da 

Religião, tal como pensada por Joachim Wach. O trabalho se dará através de uma 

abordagem de pesquisa bibliográfica. Como resultado geral, indica-se a necessidade de 

consolidar uma melhor compreensão da epistemologia própria de nossa disciplina, além 

de se estudar um autor clássico que contribui para demonstrar a importância da 

diferença religiosa, preparando o cientista da religião, através de sua própria dinâmica 

epistemológica, para o pensar e o lidar com a alteridade. 
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Palavras-chave: Joachim Wach. Diferença religiosa. Epistemologia da Ciência da 

Religião.  

 

MIRCEA ELIADE E O ESTUDO DAS RELIGIÕES 

Daniele Ferreira Soares44 

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica 

desenvolvida no Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura Contemporâneas e contou com a 

orientação do Prof. Dr. Carlos Tadeu Siepierski. De março de 2017 a fevereiro de 2018, 

revisamos analiticamente várias obras de Mircea Eliade (entre elas o Tratado de história 

das religiões e o Mito do eterno retorno) com a finalidade de compreender os elementos 

que estruturam o pensamento do autor a respeito do fenômeno religioso. O filósofo e 

historiador Mircea Eliade é uma das figuras centrais no estudo das religiões. Através de 

obras monumentais, o autor debruçou-se sobre inúmeras religiões, mitos e rituais, 

objetivando sempre obter uma explicação clara, porém científica, das crenças e 

comportamentos do homo religiosus. De fato, Eliade é responsável por realizar uma 

guinada nos estudos históricos das religiões, pois fez uso de metodologias e conceitos 

inovadores, tais como os de sagrado/profano, hierofania, mito e, finalmente, o método 

fenomenológico-comparativo. Abandonando a tendência de atribuir aos fenômenos 

religiosos causas não-religiosas, Eliade almejou compreendê-los em sua realidade sui 

generis, atentando-se às particularidades de cada religião e ao que constitui suas essências. 

É indubitável a importância e influência do pensamento de Eliade no estudo das religiões, 

pois ele colaborou para a criação de uma ciência dedicada a isso. Entre os livros e ensaios 

que escreveu, o autor sempre deixou transparecer um dedicado zelo pelo conhecimento das 

formas e expressões do sagrado, demonstrando até onde podemos aprofundarmos nos 

estudos científicos das religiões. Por meio da análise das obras de Mircea Eliade, fomos 

capazes de adentrar na estrutura de seu pensamento e encontrar os principais elementos 

utilizados pelo autor tanto para abordar as religiões, quanto para descrevê-las. Notamos que 

ao criticar o positivismo reducionista do século XIX, o autor formulou um método de 

pesquisa que focaliza cada fato religioso (hierofania) isoladamente para, por fim, encontrar 

a linha norteadora de todas as manifestações religiosas. 

Palavras-chave: Mircea Eliade. Religiões. Hierofania. Fenomenologia. 
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A DIALÉTICA DO SAGRADO E DO PROFANO NO COTIDIANO: 

BREVES PONDERAÇÕES SOBRE A CORRENTE 

FENOMENOLÓGICA ESSENCIALISTA DA RELIGIÃO NA 

COSMOVISÃO DE MIRCEA ELIADE 

Denis Cotta45 

 

Resumo: Essa comunicação visa apresentar de forma sintética alguns dos principais 

conceitos acerca do pensamento do filósofo romeno Mircea Eliade (1907-1986), no que 

se refere a corrente fenomenológica essencialista da religião. Para o autor, as tradições 

religiosas são, de modo geral, caminhos pelos quais o sujeito religioso visa experienciar 

um contato com o Sagrado. Segundo Eliade, o homo religiosus é o responsável pela 

criação e pelo desenvolvimento das tradições religiosas, assim como dos mitos e dos 

ritos que as integram. De acordo com essa perspectiva, estes elementos devem ser 

entendidos como expressões e construções antropológicas, que possuem como objetivo 

fundamental o estabelecimento de uma maior proximidade do indivíduo com a 

Divindade. Além disso, para o campo do saber das Ciências da Religião, campo o qual 

este manuscrito se insere, é de suma relevância sublinhar que a noção de Sagrado é 

analisada a partir do discurso humano. Isto é, o estudo fenomenológico eliadiano da 

Ciências da Religião não se dirige à uma análise do Sagrado; o seu objeto de estudo está 

associado à sistematização e à interação (por meio de ritos, mitos, danças, dentre outros) 

do indivíduo com a Divindade. Como recurso metodológico, este estudo se utilizará de 

uma análise teórico-bibliográfica da obra O sagrado e o profano de autoria de Eliade, 

assim como de obras de comentadores do referido autor. Por fim, pretende-se esclarecer 

também que, para o autor, o encontro do homem com o Sagrado não se limita a uma 

determinada tradição religiosa ou a um local sagrado, ou seja, as hierofanias são 

imbuídas de liberdade, elas podem ocorrer em variadas circunstâncias do cotidiano.  

Palavras-chave: Fenomenologia da Religião. Mircea Eliade. Sagrado. Cotidiano. 
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A ANÁLISE DA RELIGIÃO À LUZ DA HERMENÊUTICA 

FENOMENOLÓGICA. UMA CONTRIBUIÇÃO DA 

HERMENÊUTICA RICOEURIANA ÀS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

A PARTIR DA OBRA “CONFLITO DAS INTERPRETAÇÕES” 

Diclei Manoel da Silva46 

 

Resumo: O tema religião sempre recebeu destaque nas mais diversas culturas, 

conquanto, até o século XVIII, seus estudos eram praticamente de domínio exclusivo da 

Teologia e, especificamente, ligados às instituições religiosas. As Ciências da Religião 

configuram-se como uma área do saber que, com critérios científicos a partir do diálogo 

com diversas áreas e de uma reflexão metodológica, realiza, no contexto dos dias atuais 

com nuanças pluri/multi e interdisciplinar. Nosso tema, será a análise da religião à luz 

da hermenêutica fenomenológica. Uma contribuição da hermenêutica ricoeuriana às 

Ciências da Religião a partir da obra “Conflito das interpretações”. Objetiva-se nessa 

pesquisa, apresentar a análise da religião à luz da hermenêutica ricoeuriana a partir da 

obra supramencionada evidenciando a contribuição de Paul Ricoeur às Ciências da 

Religião. Justifica este objetivo o fato de que, na referida obra, Ricoeur analisa a 

religião apresentando outras interpretações e contrapondo-se a elas destacando que há 

no cristianismo um problema hermenêutico desde a sua origem até a modernidade. 

Sobre esse aspecto, Ricoeur, ressalta enfoques do pensamento do teólogo R. Bultmann, 

no que tange ao “processo de demitologização” e F. Nietzsche e S. Freud que, dentre 

outros, fizeram parte da história de crítica ao cristianismo. Partindo de sua prática 

hermenêutica inserida na fenomenologia, Ricoeur expressa que a religião é vista pela 

dimensão da acusação e da consolação, traz aspectos bíblicos e pode ser caracterizada 

pela prática da dimensão simbólica. Não obstante, veremos que Ricoeur salienta as 

dimensões intrínseca e extrínseca da religião para se referir aos pensadores e filósofos 

que dela estabeleceram críticas. Com uma investigação descritiva, compreensiva e 

analítica mediante referências bibliográficas que concernem ao tema, temos por objetivo 

analisar fenomenológico-hermeneuticamente a religião e inferir dessa prática analítica, 

contribuições que Ricoeur propicia à nossa área de pesquisa. E, dando corpo à 

investigação científica, elaborar a dissertação de mestrado e produzir artigos e 
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comunicações científicas propagadas em eventos científicos da área de Ciências da 

Religião e Teologia. 

Palavras-chave: Paul Ricoeur. Fenomenologia-hermenêutica. Símbolo. Cristianismo. 

Fé. 

 

A FENOMENOLOGIA DA RELIGIÃO DE MIRCEA ELIADE 

Everaldo Clemente da Silva47 

 

Resumo: A fenomenologia da religião tem seu surgimento entre o final do século XlX e 

início do século XX, tendo como principal objetivo o estudo do fenômeno que se 

apresenta no indivíduo religioso. A fenomenologia em si tem como principal proposta 

oferecer uma alternativa de análise ao discurso tipicamente racionalista de estudiosos da 

religião até então. São várias as escolas fenomenológicas da religião com seus 

expoentes representantes, porém o escolhido para esse ensaio foi o Mircea Eliade 

(1907-1986), de origem Romena e professor da Universidade de Chicago. Mircea 

Eliade ganhou notoriedade pela sua vasta obra intelectual, destacando-se pelos dois 

volumes da obra História das ideias religiosas. Eliade compreende a Fenomenologia da 

Religião com uma disciplina que é autônoma, integral e com a capacidade de 

articulação coesa com a história das religiões. Podemos observar que a abordagem de 

Eliade tem como objetivo principal a compreensão da essência, estruturas e significação 

dos fenômenos religiosos e isso se dá pela análise histórica, fenomenológica e 

hermenêutica. Para Eliade, o homo religiosus é definido como o sujeito da experiência, 

em outras palavras, o humano individual que vivência o fenômeno religioso e em 

contrapartida temos o objeto da experiência que é chamado de Hierofania. Hierofania é 

a manifestação do Sagrado, segundo o autor. Mircea Eliade se norteia em três 

princípios. Princípio da Irredutibilidade, onde cada religião deve ser estudada a partir de 

sua própria estrutura, Princípio da Dialética do Sagrado e Profano, que mostra o ser 

humano como um homo religious e isso é expressado no Sagrado no seu dia a dia e por 

fim, Princípio do Simbolismo, definido como a relação do Sagrado e Profano ainda 

muito forte no ser humano, mesmo que ele não a perceba. Concluímos que mesmo 

atualmente, Mircea Eliade é de vital importância para todo aquele que deseja se 

aprofundar na Epistemologia da Religião, pois sua visão holística abraça o estudo da 
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religião em suas mais diversas facetas, incluindo a compreensão da religião sua análise 

histórica, fenomenológica e hermenêutica. Desta maneira, o fenômeno religioso pode 

ser estudado de maneira aprofundada pelo cientista da religião. 

Palavra-chave: Fenomenologia. Mircea Eliade. Religião. Fenômeno. 

 

TEOLOGIA COMO CIÊNCIA NORMATIVA DA RELIGIÃO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO CONCEITO 

DE TEOLOGIA DE PAUL TILLICH 

Fábio Henrique Abreu48 

Resumo: As relações entre a teologia, enquanto uma disciplina científico-confessional, 

e a ciência da religião, em suas mais variadas formas programáticas, permanecem um 

tema de contínua discussão teórico-conceitual. A ausência de uma determinação 

substantiva das fronteiras e interfaces entre estas duas disciplinas configuram, no 

entanto, um problema. Em seus escritos do início da década de vinte do século passado, 

Paul Tillich oferece sua própria solução sistemática a esta discussão ao definir a 

teologia como “ciência concreta e normativa da religião”. O objetivo da presente 

comunicação é elucidar o sentido preciso dessa “fórmula polêmica” na totalidade do 

desenvolvimento intelectual de Tillich. Conforme será possível demonstrar, no núcleo 

deste programa se encontra uma conexão estreita entre filosofia da religião e teologia 

que se fundamenta a partir de uma mediação histórico-filosófica. Tillich explicita a 

conexão interna destes componentes do conceito de teologia como “princípio 

teológico”. Assim, a partir da determinação das múltiplas formas que o conceito de 

princípio teológico assume no desdobramento da obra de Tillich, o sentido preciso de 

sua fórmula poderá ser determinado. Nossa intenção primordial é demonstrar a 

relevância do programa de Tillich para a determinação do lugar próprio da teologia no 

âmbito dos estudos acadêmicos da religião. Mais do que determinar as fronteiras e 

interfaces entre teologia e ciência da religião de uma forma sistemática, o programa de 

Tillich confere uma função única à ciência teológica. Por meio da fundamentação 

filosófica de um conceito universal de religião, mediado pela análise tipológica da 

história das religiões, Tillich outorga à teologia a função de apresentar e sistematizar o 
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conteúdo das representações religiosas em sua dimensão histórica concreta. A teologia 

descreve, portanto, o lugar concreto da subjetividade individual em sua 

autodeterminação religiosa e confessional. O caráter de normatividade intrínseco à 

autodeterminação tematizada pela teologia traz à discussão um tema que nenhuma 

ciência da religião compreensiva pode ignorar – a saber, o lugar da experiência religiosa 

e a validade de suas apresentações simbólicas. 

Palavras-chave: Filosofia da religião. Ciência da religião e teologia. Princípio 

teológico. Experiência religiosa. Normatividade.  

 

A ENCRUZILHADA TEÓRICO-METODOLÓGICA DE MIRCEA 

ELIADE: ENTRE HISTÓRIA DAS RELIGIÕES, 

FENOMENOLOGIA E HERMENÊUTICA 

Fabiano Victor Campos49 

Resumo: Esta comunicação busca analisar o pensamento de Mircea Eliade à luz de uma 

chave hermenêutica que o aborda a partir de um tripé teórico-metodológico, no qual é 

possível identificar a confluência de três distintos campos do saber: a História das 

Religiões, a Fenomenologia da Religião e a Hermenêutica. Trata-se, pois, de elucidar, 

no que diz respeito ao método eliadiano de análise das religiões, a integração entre uma 

face histórica e uma de cariz fenomenológico, por um lado, e a associação dessas duas, 

por sua vez, a uma vertente hermenêutica. Para tal empreitada, nos dirigiremos 

primeiramente à caracterização da dimensão histórico-fenomenológica do pensamento 

de Eliade, baseando-nos na análise das obras Tratado de história das religiões (1949), 

Aspectos do mito (1963) e da volumosa História das crenças e das ideias religiosas 

(1976-1983) e, em seguida, procuraremos elucidar o eixo hermenêutico, 

compreendendo-o sob os signos comparatista, empático e antropológico-existencialista, 

e que é proposto por esse autor de numerosos e importantes ensaios nas línguas romena 

e francesa, alguns deles incluídos nos volumes Mitos, sonhos e mistérios (1957) e em A 

nostalgia das Origens (1971). 

Palavras-chave: Mircea Eliade. História das Religiões. Fenomenologia da Religião. 

Hermenêutica. 
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ANÁLISE DAS CATEGORIAS QUERUGIANAS DO 

CRISTIANISMO PRÉ-MODERNO A PARTIR DAS CIÊNCIAS DA 

RELIGIÃO E DA TEOLOGIA 

Felipe de Moraes Negro50 

 

Resumo: Este trabalho visa mostrar que as mudanças culturais proporcionadas pela 

Modernidade possibilitam a crise do Cristianismo. Justifica-se esse objetivo a partir do 

compromisso de mostrar que o cristianismo terá que atualizar sua mensagem para 

sobreviver diante de um novo horizonte cultural, além de trazer uma contribuição com 

um balanço crítico para uma nova perspectiva do cristianismo na nova cultura moderna. 

A obra Fim do Cristianismo pré-moderno: desafios para um novo horizonte é de suma 

importância, pois marca o horizonte da crise estabelecida no cristianismo diante da 

Modernidade, apontando propostas para uma saída. No limiar deste texto apresentamos 

diversas categorias estruturadas por Queiruga, que foram criadas de intuições da 

necessidade de uma busca de resposta à crise da configuração pré-moderna do 

cristianismo. Permitindo uma leitura da experiência cristã que não passará despercebida 

pelo leitor. Nesta obra está sintetizado todo o tratado teológico queruguiano, mostrando 

a profundidade da importância de se repensar o Cristianismo de fato. Assim, utilizando-

se do Teólogo Andrés Torres Queiruga bem como de elementos conceituais da Filosofia 

e Teologia, o presente trabalho visa analisar horizontes para o diálogo profícuo entre 

cristianismo e Modernidade, contribuindo assim ao culminar numa reinterpretação da 

religião, possibilitando uma nova leitura dessa religião concebida em sua tradição. 

Sendo assim, cabe a reflexão filosófico-teológica colaborar na emergência de um novo 

olhar ao Cristianismo na Modernidade, na perspectiva de um novo paradigma que 

dialoga com outras religiões. 

Palavras-chave: Cristianismo. Experiência Cristã. Ciências da Religião. Pós-

modernidade. Andrés Torres Queiruga. 
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A ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA: DIVERGÊNCIAS 

METODOLÓGICAS ENTRE VATTIMO E GUMBRECHT 

Felipe de Queiroz Souto51 

Resumo: Gumbrecht e Vattimo são importantes filósofos do século XXI que 

desenvolvem seus respectivos pensamentos a partir da filosofia de Martin Heidegger 

que após a publicação de Ser e tempo (1927) colaborou com a filosofia de uma nova 

forma de pensar que já se desenvolvia desde Nietzsche. Suas contribuições para o 

pensamento contemporâneo refletem a problemática para se compreender o ser e a 

“história do ser” no desenvolvimento do Ocidente. Gumbrecht interpreta Heidegger 

com a afirmação do ser na história, o que lhe dá o conceito de cultura de presença, por 

onde ele pode ser tocado em sua epifania, caráter revelador de uma condição mística da 

experiência. Vattimo, por outro lado, interpreta Heidegger a partir do esquecimento do 

ser na história, entendendo que a história do ocidente é a história da dissolução dos 

caracteres metafísicos do pensamento. Sua contribuição revela a pluralidade de 

compreensões que podem surgir de um fenômeno quando interpretado por diversos 

sujeitos históricos com diferentes “círculos de compreensão”. Ambos os autores de 

linha heideggeriana nos auxiliam a compreender a questão do ser na experiência 

contemporânea e também nos ajudam a elaborar uma hermenêutica da experiência 

religiosa que são divergentes entre si. A presente proposta de comunicação tem por 

objetivo ilustrar as duas perspectivas para a interpretação da experiência religiosa, para 

tanto, iremos expor as bases do pensamento de Vattimo e Gumbrecht e, posteriormente, 

tomar o relato de uma experiência religiosa para condicionar a análise. Vale ponderar 

que para Gumbrecht a experiência religiosa se dá como afirmação da presença, 

enquanto para Vattimo ela se dá como uma condição puramente hermenêutica que 

necessita ser considerada dentro da historicidade/epocalidade daquele que faz a 

experiência. Como método investigativo desta comunicação utilizaremos da 

hermenêutica filosófica para a interpretação das fontes. O que se espera em termos de 

resultado é a comparação metodológica entre as divergentes formas de interpretação do 

fenômeno religioso proposta pelos dois filósofos. 

Palavras-chave: Ser. Experiência religiosa. Hermenêutica; Cultura de presença. 

 
51 Bacharel em Filosofia pela PUC-Campinas. Mestrando em Ciências da Religião pela mesma 

instituição. Bolsista FAPESP (processo 2019/13459-8). E-mail: felipeqsouto@gmail.com. 



59 

 

A CONTRIBUIÇÃO TILLICHIANA NA EPISTEMOLOGIA DAS 

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

Henrique Nilo da Silva52 

Resumo: Esta proposta de comunicação constitui-se em uma breve análise sobre a 

questão dos pressupostos de fé implícitos nas concepções metodológicas e métodos de 

aplicação de muitos pesquisadores do programa de Ciências da Religião. Diante da 

pluralidade científica que nos enriquece com instrumentos diversos para nossas 

investigações, é necessário avaliar epistemologicamente as “ciências” que estão 

presentes em nossas formas de fazer pesquisa. Essa reflexão propõe uma denúncia 

teológica e filosófica a respeito daquilo que podemos denominar “as religiões dos 

cientistas”. Ao propor uma reflexão sobre as religiões dos cientistas, não nos referimos 

as religiões no sentido tradicional das confissões católicas, protestantes, espíritas, 

umbandistas, budistas, judaicas, islâmicas e etc. Nossa denúncia consiste em apontar 

que muitas “lentes metodológicas” estão eivadas de pressupostos de fé. A academia não 

pode ignorar os pressupostos de fé que estão travestidos de ciência. Estas 

pseudociências acabam determinando o rumo da pesquisa e comprometendo seu 

resultado. Negligenciar o “fenômeno religioso” presente nas academias e pesquisas, 

pode levar a área ao descrédito científico. Se por um lado, já houve uma preocupação 

com o pertencimento religioso dos pesquisadores em relação à produção de uma cripto-

teologia, chamamos a atenção para os pressupostos de fé implícitos em certas 

abordagens metodológicas que se autodenominam científicas. Nosso referencial teórico 

para discutir essa delicada situação é um recorte do corpus tillichiano. A contribuição de 

Paul Tillich na epistemologia e fenomenologia das Ciências da Religião se dá 

justamente pela denúncia dos pressupostos de fé implícito nos trabalhos científicos. No 

livro Dinâmica da Fé (1985) o teólogo nos ajuda a pensar que o cientista, sua ciência, 

seu método e epistemologia, tem como pano de fundo uma “preocupação última e 

incondicional”. 

Palavras-chave: Epistemologia. Fenômeno Religioso. Paul Tillich. Ciências da 

Religião. 
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A “MORTE DE DEUS” COMO CATALISADOR DA FÉ NA PÓS-

MODERNIDADE 

Jocinei Godói Lima53 

 

Resumo: Quando Nietzsche profere a polêmica sentença da morte de Deus, na persona 

do homem insensato no fragmento 125 de A gaia ciência (1882), fica subentendido que 

o Deus ao qual Nietzsche se refere é o Deus cristão. Mais adiante, na mesma obra, tal 

entendimento é ratificado no fragmento 343 em que o filósofo alemão diz que a crença 

no Deus cristão se tornou impossível. A afirmação de que o Deus cristão “morreu”, em 

geral, é consenso entre os estudiosos de Nietzsche. Diante desta afirmação e, baseado 

nos fragmentos apresentados, o presente trabalho objetiva propor que o ceticismo 

iluminista defendido por muitos teóricos da Modernidade tem dado lugar ao fenômeno 

de renovação da fé na pós-modernidade, porém, notadamente marcado por seu aspecto 

plural. Isso ocorre pelo fato de a fé cristã, retratada na Bíblia Sagrada, enquanto fonte de 

revelação absoluta a partir de uma hermenêutica tradicional, assentar-se em um modelo 

exclusivista que demanda ações e comportamentos decorrentes de uma ética cristã 

extraordinariamente elevada. Ao afirmar que o Deus cristão, soberano e absoluto, não 

mais exercia poder sobre as ações humanas, uma vez que estava “morto”, Nietzsche 

abriu caminho para um novo tempo de crenças derivadas da “ortodoxia” cristã, que não 

mais necessitavam manter o compromisso com algum tipo de exclusivismo ou 

comportamento austero, característicos da fé cristã de outrora. Este tempo pode ser 

chamado de pós-moderno, segundo a compreensão e contribuição lyotardiana, que se 

volta para Nietzsche como aquele que esmiúça os grandes metarrelatos não somente 

estabelecidos pela religião, mas, pela ciência, pela política, etc. O método utilizado para 

a condução do trabalho nesta direção firma-se, majoritariamente, em pesquisas 

bibliográficas com especial ênfase aos escritos de Nietzsche sobre o tema da “morte de 

Deus”; da compreensão do filósofo Jean-François Lyotard sobre a pós-modernidade e 

do sociólogo Peter Berger acerca do pluralismo religioso na atualidade. A hipótese de 

que a “morte de Deus” tenha funcionado como catalisador da fé na pós-modernidade, 

firma-se enquanto resultado esperado. Assim, a conclusão deste trabalho remeterá à 

compreensão de um reavivamento contemporâneo de ordem mística ou espiritual, que 
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caracteriza a sociedade ocidental, contudo, de forma personalizada e livre de 

compromissos com o Deus cristão, apresentado e defendido por pelo menos mil anos 

durante a hegemonia cristã no período Medievo. 

Palavras-chave: Fé. Morte de Deus. Nietzsche. Pós-Modernidade. Religião. 

 

A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA DOS JOVENS ADEPTOS DA BOLA 

DE NEVE CHURCH 

José Antonio Boareto54 

 

Resumo: Em nossa pesquisa sobre a experiência dos jovens adeptos da Bola de Neve 

Church consideramos o espectro interdisciplinar das ciências da religião. Por meio das 

narrativas dos jovens adeptos propomos analisar na perspectiva metodológica de 

Joachim Wach o qual compreende o objeto da religião a partir de uma sociologia 

“descritiva” em que afirma a importância de compreender sua origem social, ou seja, o 

impacto que o grupo religioso tem sobre a sociedade considerando que a experiência 

religiosa não pode ser entendida apenas em caráter positivista. A abordagem mais 

“compreensiva” propõe descrever a experiência em todos os seus aspectos, incluindo a 

experiência do sentido. As ciências da religião que abrangem dentro do seu âmbito: 

fenomenologia, história, psicologia e sociologia da religião, são essencialmente 

descritivas, visando a compreender a natureza de todas as religiões. Considerando esta 

metodologia, em primeiro lugar, iremos localizar a Bola de Neve Church enquanto 

expressão neopentecostal e de aspecto tribal. Em seguida iremos descrever aspectos da 

sua experiência religiosa (doutrina e culto). E consequentemente iremos analisar sua 

expressão social (relacionamento social) enquanto atitude para com o “mundo”. 

Palavras-chave: Ciências da religião. Neopentecostalismo. Tribalismo. Juventude. 

Experiência religiosa. 
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JOACHIM WACH E A CIÊNCIA DA RELIGIÃO: 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Leandro Evangelista Silva Castro55 

Resumo: Dentre os autores que fundamentam a reflexão epistemológica da Ciência da 

Religião, Joachim Wach (1898-1955) contribui significativamente para a compreensão 

da autonomia, tarefa e especificidade desse campo de estudos. O autor apresenta duas 

abordagens que orientam o fazer científico da disciplina: a empírica e a sistemática. A 

primeira se dedica a investigar fenômenos religiosos a partir da análise empírica, ao 

passo que, a sistemática recolhe esses dados e gera teorias. O objetivo dessa 

comunicação é apresentar os fundamentos que garantem a autonomia da Ciência da 

Religião, de acordo com Joachim Wach: o ramo empírico e sistemático, a questão das 

individualidades e a interdisciplinaridade. Para isso, busca-se compreender a articulação 

interna de cada abordagem; a relação entre elas; a ênfase do autor no que tange às 

individualidades religiosas e de que forma a Ciência da Religião se abre ao diálogo com 

outras disciplinas. Em termos metodológicos, visando a análise e interpretação da obra 

de Joachim Wach, o presente estudo se orienta por vias da pesquisa bibliográfica. O que 

se pode concluir é que a abordagem empírica encontra seus dados a partir do contato 

com as tradições religiosas. Ou seja, não há dados para a pesquisa em Ciência da 

Religião, que não passem pelo crivo dos sentidos do/a cientista. O objeto da disciplina, 

é alcançado mediante a exteriorização ou, nos termos do autor, a objetificação, das 

operações subjetivas dos indivíduos. O ramo empírico disponibiliza categorias, que em 

termos metodológicos, favorecem a compreensão do fenômeno religioso. De acordo 

com o autor alemão, o/a cientista da religião deve prezar por uma empatia pelas 

individualidades. Desse modo, a diversidade religiosa é assumida, ao passo que, há uma 

recusa às teorias que suprimem a particularidade de cada fenômeno religioso. Por fim, a 

complexidade do objeto disciplina, as objetificações dos sentimentos religião, é 

assegurada pela interdisciplinaridade, evitando visões parciais dos dados religiosos 

estudados.  

Palavras-chave: Joachim Wach. Abordagem empírica. Abordagem sistemática. 

Individualidades. Interdisciplinaridade.  
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A FENOMENOLOGIA DA RELIGIÃO E MIRCEA ELIADE 

Leandro José Barbosa56 

Resumo: A fenomenologia da religião constitui uma producente metodologia nos 

estudos da religião. Pode-se até dizer que surgiu como resposta as análises limitadas da 

religião realizadas com tônicas racionalistas, apologéticas e evolucionárias. Sendo uma 

disciplina nova e decisiva nos estudos da religião, passou a ser utilizada por diversos 

pesquisadores, mas nem sempre com o mesmo significado, o que permitiu o surgimento 

de vários grupos de estudiosos que aplicaram o termo fenomenologia as suas pesquisas. 

Situada no ambiente das revisões epistemológicas do final do século XIX e início do 

XX, a fenomenologia conduz os estudiosos da religião a superar antigas ideias a 

respeito da origem e da história das religiões, ideias muitas vezes localizadas dentro do 

quadro do positivismo evolucionista. Transporta-se então, o fenômeno religioso para o 

campo das essências e das formas, pretendendo partir da filosofia como ciência rigorosa 

e seu respectivo método se situando num absoluto a priori em relação as demais 

disciplinas como a história, antropologia, psicologia, etc. Definido rapidamente o que é 

fenomenologia da religião, nos debruçaremos sobre um dos principais estudiosos da 

religião do século XX, o romeno Mircea Eliade, que recebeu diversas críticas por seu 

método e resultados de suas pesquisas, mas que recentemente tem sido retomado os 

seus estudos, assim como, tem sido objeto de teses e dissertações nas áreas dos estudos 

da religião. Na teoria eliadiana, a fenomenologia da religião consiste em estabelecer as 

bases metodológicas para apreensão das essências, das estruturas e dos significados dos 

fenômenos religiosos em sua aparição histórica, que é diversa e rica, ou seja, compete a 

fenomenologia o instrumental necessário para se reconhecer e apreender a imanência do 

sagrado na história. O objetivo deste trabalho é definir o que é fenomenologia e como 

pode ser aplicada aos estudos da religião a partir de um dos seus mais ilustres 

pesquisadores, o romeno Mircea Eliade, demonstrando como este método foi entendido 

e utilizado em suas pesquisas. Para chegar à compreensão do que seja a fenomenologia 

e seu ilustre representante no campo dos estudos da religião, Mircea Eliade, 

recorreremos a pesquisa bibliográfica de pesquisadores e estudiosos que dedicaram seus 

esforços em entender e definir o que é a fenomenologia da religião e como Eliade se 

valeu deste método. Os resultados atingidos por nossa pesquisa levaram-nos a 
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constatação que a fenomenologia é um importante método de investigação da religião, 

permitindo atingir fenômenos e níveis de compreensão que não são possíveis em outros 

métodos ou áreas de pesquisa referente ao fenômeno religioso. Ao fim desta 

investigação sobre a fenomenologia e seu ilustre representante Mircea Eliade, 

concluímos que a fenomenologia é importante método para os estudos da religião. Suas 

contribuições podem render muitos frutos na compreensão do fenômeno religioso e seus 

desdobramentos na história em forma de ritos, símbolos e mitos. Sobre Eliade, fica o 

sentimento de possuirmos um autor que deve ser estudado e aprofundado a leitura sobre 

suas pesquisas, pois muito contribuiu para os estudos da religião e para a compreensão 

de homem e seu mundo a partir da experiência religiosa. 

Palavras-chave: Fenomenologia. Mircea Eliade. Religião. Fenômeno. 

 

UMA ANÁLISE DA AFIRMAÇÃO DE HEIDEGGER “EU SOU UM 

‘TEÓLOGO CRISTÃO’” NO CONTEXTO DE SUA 

FENOMENOLOGIA DA RELIGIÃO 

Luís Gabriel Provinciatto57 

Resumo: Em agosto de 1921, numa carta a Karl Löwith, Heidegger afirma que à sua 

facticidade pertence “aquilo a que brevemente me refiro ao dizer que eu sou um 

‘teólogo cristão’. […] E eu sou isso no contexto vital da Universidade”. Trata-se, pois, 

da compreensão da tarefa desempenhada por ele mesmo enquanto docente, ou melhor, 

de uma autocompreensão daquilo que ele é e faz. Vale notar que as preleções que 

antecedem essa afirmação são justamente aquelas nas quais Heidegger desenvolve uma 

fenomenologia da religião propriamente dita, a saber, Introdução à fenomenologia da 

religião (1920/1921) e Agostinho e o neoplatonismo (1921). Se o que há nas preleções é 

uma fenomenologia da religião e não uma teologia, como entender a afirmação 

heideggeriana? Logo de início, descarta-se a hipótese de que as preleções seriam uma 

teologia fenomenológica, pois elas não estão interessadas na religião enquanto um 

objeto de investigação e tampouco na estrutura interna da fé, mas na experiência 

religiosa como modo fundamental de realização da vida em sua facticidade. Nesse 

sentido, a afirmação diz muito mais sobre como Heidegger encontra um significado 
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histórico-mundano de sua proveniência teológica e dele se apropria do que sobre sua 

tarefa propriamente dita enquanto docente. Em outras palavras: a afirmação diz mais 

sobre Heidegger enquanto fenomenólogo do que enquanto teólogo, o que é 

consequência da ideia de religião enquanto fenômeno e não enquanto objeto. De tal 

modo, a descrição das condições de acesso à experiência religiosa descreve também as 

de acesso à vida em sua facticidade. Analisar a afirmação a Löwith é trazer à tona a 

fenomenologia da religião em Heidegger em suas estruturas fundamentais. Para tanto, 

dar-se-á atenção a dois pontos: ao fato de somente um trecho do termo “teólogo” estar 

grifado, justamente aquele que deriva de λόγος, e à caracterização do termo experiência 

religiosa como possível modo de realização da vida em sua facticidade. Isso tornará 

possível perceber que as condições que tornam possível a abertura do ser-aí à religião 

também o fazem receptivo à filosofia. 

Palavras-chave: Experiência fática da vida. Experiência religiosa. Fenomenologia da 

religião. Teologia. 

 

FÉ E AMOR EM SØREN KIERKEGAARD 

Presley Henrique Martins58 

Resumo: no século XIX, na Dinamarca, Søren Aabye Kierkegaard criticou 

obstinadamente a forma como o cristianismo era vivenciado pela sociedade 

dinamarquesa e pela Igreja Luterana de Estado. Contudo, essas críticas nem sempre 

aparecem em suas obras de forma direta – como acontece, por exemplo, em sua última 

obra O Instante, em que o ataque é explícito. Isso porque, inspirando-se em Sócrates, 

sua atividade como autor não tinha o objetivo de propor diretamente algo em que o 

leitor devesse acreditar, é justamente essa forma positiva de proposta que Kierkegaard 

se opõe. Sócrates dizia que nada sabia e exortava as pessoas que acreditavam conhecer 

sobre determinado assunto, conduzindo-as à aporia; a intenção de Sócrates era provocar 

essas pessoas e fazê-las refletirem sobre suas crenças, fazendo com que elas mesmas 

pudessem chegar à verdade. Da mesma forma, Kierkegaard, além dos limites de seu 

tempo e contexto, continua a nos exortar para reavaliarmos nossas crenças. Seus escritos 

buscaram analisar o significado de categorias fundamentais para o cristianismo e para 
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existência do indivíduo. Assim, denunciou uma sociedade que vivia na ilusão de ser 

cristã, que não compreendia o significado do cristianismo. Para Kierkegaard, o 

cristianismo se relaciona com o indivíduo, cuja verdade se expressa na subjetividade. 

De modo amplo fazemos a questão: o que é e qual o significado do essencialmente 

cristão que fora esquecido pela Igreja e pelas pessoas de sua época? Neste trabalho 

embrionário temos como objetivo apenas apontar dois conceitos-chave – que muito bem 

poderiam ser outros – para compreender o que de essencialmente cristão fora diluído 

pela sociedade que, segundo Kierkegaard, dizia-se cristã: fé e amor. A fé e o amor são 

pertencentes e essenciais à tradição cristã, mas, para o “moscardo de Copenhague”, são 

ao mesmo tempo mal compreendidos e, principalmente, não vivenciados. Para 

alcançarmos o objetivo proposto, nosso método consistirá em analisar o conceito de fé a 

partir da obra Temor e tremor, publicada em 1843 sob o pseudônimo Johannes de 

Silentio, relacionando com a angústia como condição para se chegar a fé. Também 

analisaremos o conceito de amor em partes de As obras do amor, obra publicada em 

1847 e assinada pelo próprio Kierkegaard. A partir desta análise esperamos apontar para 

a relação intrínseca entre fé e amor. Deste modo, poderemos compreender o porquê a fé 

e o amor, tal como compreendidos por Kierkegaard, são essencialmente pertencentes ao 

cristianismo. Concluiremos que a fé e o amor, assim como seus respectivos 

significados, são fundamentais para a efetivação do indivíduo. 

Palavras-chave: Kierkegaard. Cristianismo. Fé. Amor. 

 

A PRESENÇA DA DEVOÇÃO MARIANA NA HISTÓRIA DA 

AMÉRICA LATINA: DA VIRGEM CONQUISTADORA À 

MULHER DA LIBERTAÇÃO 

Robert D. Landgraf59 

 

Resumo: O documento de Puebla (1979) fruto da terceira Conferência do Episcopado 

Latino Americano, com o tema Evangelização no presente e no futuro da América 

Latina, recorda a devoção mariana latina desde o primeiro anúncio do Evangelho (DP, 

n. 282). Assim, pode-se afirmar que a devoção a Maria é um elemento constitutivo do 
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cristianismo latino-americano, uma expressão vital e histórica que pertence à sua 

própria identidade. Essa identidade começa a ser construída com a chegada dos 

colonizadores e missionários espanhóis e portugueses, para quem Maria é a grande 

Conquistadora e que os ajudará a dominar e cristianizar, isto é, conquistar para Cristo o 

Novo Mundo. À pessoa de Maria foi atribuída a conquista do território e o cuidado dos 

colonizadores e missionários; por sua vez, era ensinado aos conquistados, aos povos 

autóctones, que a Virgem era sua mãe e protetora, embora essa “mãe” parecesse estar de 

acordo com a destruição de sua cultura e da perda da liberdade que, muitas vezes, 

estavam associadas direta ou indiretamente ao processo de evangelização. Assim, a 

Virgem conquistadora tornou-se, para os povos do mundo ameríndio, o símbolo e a 

força de seus inimigos, e a Ela se devia a causa de suas derrotas em uma guerra 

evidentemente injusta. Entretanto, não tardou para que o povo ameríndio também 

descobrisse Maria como mãe e mulher da libertação. Esta mudança ocorreu devido às 

inumeráveis experiências históricas e religiosas, pelas quais o povo pode vivenciar outra 

imagem de Maria. Posto isto, objetiva-se com essa pesquisa aprofundar o tema da 

importância social da história da devoção mariana na América Latina, expondo os sinais 

dessa devoção segundo as categorias: conquistadores-missionários e conquistados, bem 

como entender as experiências religiosas que levaram os conquistados a assimilar em 

Maria não mais a Conquistadora, mas a Libertadora que os ajudaria no processo de 

libertação e de decolonização. A metodologia a ser empregada é a pesquisa 

bibliográfica. Espera-se como resultado uma maior compreensão desse fenômeno 

mariano no Continente que culmina na aspiração e mobilização dos povos latino-

americanos em busca de sua dignidade, seus direitos e de sua liberdade.  

Palavras-chave: Devoção. Maria. América Latina. Conquistadores. Libertadora.  
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A EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – 

ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE NOS ESTUDOS DE RELIGIÃO.  

Tatiane Aparecida de Almeida60 

Flávio Senra 61 

 

Resumo: O debate sobre o estatuto epistemológico da disciplina que, no Brasil, é 

majoritariamente conhecida como Ciências da Religião tem como objetivo delimitar o 

seu perfil teórico-metodológico. Portanto, tal debate está intimamente ligado à teoria da 

ciência. Enquanto que o método reflete em grande medida os constituintes da disciplina, 

fornece orientação na coleta de dados empíricos e auxilia no processo de teorização. 

Partindo desse pressuposto, esta comunicação tem como objetivo apresentar, a partir de 

um estudo teórico, elementos que demonstrem o lugar da interdisciplinaridade no 

contexto da discussão epistemológica da disciplina Ciências da Religião. O que se 

pretende afirmar é que o método interdisciplinar não anula as contribuições de cada 

ciência em particular, mas sim impede que se estabeleça a supremacia de determinada 

ciência, em detrimento de outros aportes igualmente importantes. Nessa perspectiva, 

compartimos do pressuposto de que a disciplina Ciências da Religião é uma disciplina 

autônoma, dedicada à abordagem empírica e sistemática de fatos religiosos concretos, 

de perfil não normativo, mas que ademais é um lugar de intersecção de outras áreas com 

as suas disciplinas “... da religião”. Ressaltamos que não somente pela diversidade se 

caracteriza a interdisciplinaridade na disciplina Ciências da Religião, mas que, no caso 

da disciplina, a pluralidade de disciplinas favorece a compreensão dinâmica do seu 

objeto, o que precisa ser articulado em vista de uma visão global sobre os fenômenos 

estudados. 

Palavras-chave: Ciências da Religião. Epistemologia das Ciências da Religião. 

Disciplinaridade. Interdisciplinaridade. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO RELIGIOSO ENTRE OS 

TEMBÉ DE TOMÉ-AÇU 

Taynara Morais Porta62 

 

Resumo: A igreja católica esteve durante muito tempo à frente das missões religiosas 

no Brasil, missões essas que tinham os povos indígenas, como os que deveriam ser 

conhecedores da nova fé. Com tantos acontecimentos e conflitos gerados pelo contato, 

múltiplas foram às violências e conflitos gerados atingindo diretamente suas culturas, 

línguas, costumes, religiosidades, valores e a sua relação com o sagrado. As populações 

indígenas sentiram diretamente o impacto desse processo, e nos dias atuais buscam 

reafirmarem suas práticas culturais e religiosas, dando uma ressignificação para as suas 

manifestações que tanto sofreram com diversas rupturas e silenciamentos desde os 

primeiros momentos da colonização. O presente trabalho, se desenvolveu em duas 

comunidades indígenas Tembé Tenetehara, nas Aldeias Nova e Cuxiú – Mirim 

localizadas no município de Tomé – Açu no Pará, cerca de 114 km da capital, Belém. A 

pesquisa teve como objetivo analisar as experiências no campo religioso dessas 

comunidades tradicionais indígenas a sua relação com a religião cristã evangélica, que 

hoje se faz presente nessas comunidades. Através de levantamentos de fontes 

bibliográficas, pesquisas de campo e entrevistas com membros das respectivas aldeias, 

foi possível perceber como se deu o processo de inserção da religião cristã entre os 

Tembé, e de como a presença da igreja evangélica, e sua função evangelizadora 

significa um novo colapso entre as populações indígenas. Com o resultado da pesquisa, 

concluímos mudanças nas práticas culturais e religiosas dos Tembé, a transição religiosa 

tem ritmo e motivações diversas para a conversão de muitos indígenas dentro e fora da 

comunidade, acontecendo de forma geracional, possibilitando inclusive a construção da 

primeira igreja evangélica Tembé dentro de uma das aldeias pesquisadas. 

Palavras-chave: Religião. Religiosidade. Ressignificação. Tembé. 
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GT 5: CATOLICISMO NA ENCRUZILHADA: 

POLÍTICA, CULTURA E RELIGIOSIDADE 

 

Coordenadores: Dra. Ana Rosa Cloclet da Silva (PUC-Campinas); Dra. Clélia Peretti 

(PUC-PR); Dra. Giseli do Prado Siqueira (PUC Minas); Dr. João Miguel Teixeira de 

Godoy (PUC-Campinas); Dr. Rodrigo Portella (UFJF); Dr. Wellington Teodoro da 

Silva (PUC Minas). 

 

Ementa: O presente GT procura discutir as múltiplas faces das reconfigurações e do 

próprio desmonte da cultura católica no Brasil, em resposta às transformações políticas 

e sociais que constituem diferentes experiências de “modernidade religiosa”. Analisar as 

dimensões institucionais, discursivas e ritualísticas, em suas manifestações simbólicas e 

materiais, a partir de recortes empíricos e teóricos que justificam a problematização, 

para o caso brasileiro, de aspectos plurais associados ao advento das sociedades 

modernas e seculares, como o pluralismo e trânsito religioso, novas espiritualidades, 

individuação, tolerância e intolerância, mercado e mídia religiosos, em evidência na 

contemporaneidade. 

 

IDENTIDADE, AUTENTICIDADE E CONTRADIÇÕES DA NAÇÃO 

CATÓLICA – UM ESTUDO DO PERFIL DO CATÓLICO NÃO 

PRATICANTE NO BRASIL 

Bernardo Carvalho Cunha de Leão63 

 

Resumo: O Brasil já foi considerado a maior nação católica do mundo. Noventa e 

quatro por cento da população se declarava católica na década de 60, contingente que 

mesmo caindo para 64,6%, segundo o censo realizado em 2010, ainda continua bastante 

expressivo. Contudo, segundo Mariano (2006), a imensa maioria daqueles que 

atualmente se declaram católicos é composta pelo que convencionou-se chamar de 

católico não praticante. Um termo que carrega em si uma contradição. Se não pratico 

logo não sou. Como alguém pode pertencer à determinada religião sem praticá-la? 

 
63 Mestrando em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas). E-mail: bernardodeleao@yahoo.com.br. 



71 

 

Teoricamente a não observância dos preceitos religiosos inviabiliza a vivência autêntica 

e compromissada da fé. No entanto, o catolicismo, presente desde o descobrimento do 

Brasil, está profundamente enraizado na formação cultural do nosso povo e nas 

tradições da sociedade, desfrutando da condição hegemônica de religião oficial do 

Estado durante quatro séculos. A presente proposta de comunicação investiga o perfil 

do católico não praticante, sua relação com o sagrado e a concepção da fé cristã 

aparentemente pouca elaborada e não sistematizada que, apesar da autonomia e 

independência em relação à ortodoxia romana, reconhece a autoridade da Santa Sé, 

reverencia seus santos e mártires e participa ativamente do calendário de celebrações 

católicas, evidenciando o peso da tradição do catolicismo transmitido, sobretudo, por 

influência familiar de berço sem necessariamente refletir as reais convicções religiosas e 

prescindir de conversão espontânea. Kloppenburg (1960) e Lima (1979) discorrem 

sobre como o imaginário religioso popular extrapola a miscigenação entre o catolicismo 

romano, os cultos afro-brasileiros e rituais ameríndios, caracterizando-se pela 

miscelânea de conceitos heterogêneos oriundos de doutrinas diversas, amontoados na 

consciência religiosa do brasileiro. Ribeiro (2018) questiona o domínio católico diante 

da dupla pertença religiosa originando categorias híbridas tão contraditórias quanto o 

católico não praticante, a exemplo do católico espírita, católico umbandista, católico 

astrólogo, católico esotérico e até mesmo católico ateu. Maia (2020) analisa o declínio e 

o caráter secular do catolicismo na modernidade, gerando tensões entre a cúpula e a 

base da Igreja. A pesquisa é qualitativa, baseada na análise da literatura pertinente e 

entrevistas com católicos praticantes e não praticantes, propiciando uma imersão no 

universo do grupo religioso pesquisado. Resta a conclusão de que somos uma nação de 

católicos nominais. Cristianizar este rebanho disperso e pouco afeito a formalismos e 

convenções eclesiásticas seja, talvez, o maior desafio da Igreja no Brasil e, certamente, 

implicará a adoção de um novo paradigma evangelístico na defesa e afirmação da fé 

católica em uma sociedade plural e secularizada. 

Palavras-chave: Católico não praticante. Religiosidade popular. Tradição. 
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CATOLICISMO BRASILEIRO: DA VOCAÇÃO RURAL À 

URBANIZAÇÃO 

Claudia Danielle de Andrade Ritz64 

 

Resumo: Brasil, da terra verdejante, de litoral exuberante, habitada por povos nativos, 

com minas e ouro. Um país de colonização lusitana, cujo catolicismo português foi 

parte integrante do projeto colonizador, um modo de estabelecer o Reino de Deus na 

terra. Embora o catolicismo tenha se consolidado na tradição religiosa que agrupa a 

maioria de indivíduos no país, o Censo religioso tem demonstrado certo declínio no 

percentual de indivíduos que se autodeclaram católicos. Certo é que, o catolicismo no 

Brasil se moldou de modo distinto do catolicismo português, do modo europeu de ser 

católico. Há pesquisadores que falam de catolicismos. Num mundo tão plural, parece 

desafiador pensar em alguma tradição religiosa no singular. Os indivíduos na 

contemporaneidade se mostram mais individualistas e fluídos, em recomposição 

identitária. O catolicismo brasileiro esboça vários indícios desse processo identitário 

dinâmico, os quais, contaram com vários aportes, dentre os quais, destacaremos nesse 

estudo a urbanização. Nosso objetivo é refletir sobre a urbanização no Brasil e o 

impacto na religiosidade rural. Para tanto abordaremos brevemente a mobilidade urbana 

mundial e a urbanização no Brasil, as transformações decorrentes da urbanização na 

religiosidade rural e a urbanização como um dos elementos que contribui para 

fragilização da memória religiosa católica, sobretudo a religiosidade rural. O método 

utilizado será bibliográfico. Como resultado, identificamos uma aproximação entre o 

processo de urbanização no Brasil com a fragilização na herança e memória católica, 

historicamente calcada no ambiente rural. Concluímos que a urbanização contribuiu 

para a recomposição identitária dos indivíduos e no campo religioso, o impacto no 

catolicismo outrora atrelada preponderantemente ao ambiente rural, exige uma migração 

de perspectiva, um catolicismo urbano. 

Palavras-chave: Catolicismo. Religiosidade rural. Urbanização. Memória religiosa. 

Catolicismo urbano. 
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A MULHER: PILAR NO EDIFÍCIO DA IGREJA – REFLEXÕES A 

PARTIR DO PAPA FRANCISCO 

Clélia Peretti65 

 

Resumo: Papa Francisco se preocupa com todos indistintamente, tem muito a ensinar, 

sobretudo nessas épocas de crise econômica, moral e de identidade. Em sua missão de 

pastor da Igreja, valoriza a dignidade das pessoas, combate qualquer tipo de 

discriminação independente de seu status social, gênero ou posição que ocupa. Em seus 

discursos, catequeses e homilias refere-se carinhosamente à mulher, a ponto de afirmar 

que Deus quis criar a mulher e nascer de uma Delas, para que nós tivéssemos o carinho 

de uma Mãe. Reconhece a importância da “mulher”, que deve ser inserida na sociedade 

atual, na Igreja com todo respeito e direito que merece. Ela foi criada à imagem e 

semelhança de Deus, com igual dignidade ao ser masculino. A mulher é fundamental na 

transmissão da fé. A Igreja é feminina. É impossível imaginar a Igreja sem a mulher. As 

mulheres têm na Igreja e no caminho de fé, um papel fundamental na abertura das 

portas ao Senhor, no seu seguimento e na comunicação do seu Rosto. O Sumo Pontífice 

se entristece quando percebe a mulher sendo inferiorizada, maltratada, marginalizada, 

em atitude de servidão. Admira sua coragem. Conforme sua opinião: “as mulheres são 

mais corajosas que os homens”. Francisco lembra Maria como grande modelo de 

Mulher e Mãe. Seus discursos não descartam a possibilidade de ordenação de 

diaconisas, porém, não vislumbra ordenação presbiteral de mulheres conforme já 

delimitado por seus antecessores.  

Palavras chave: Mulher. Maria, Mãe, Igreja, Papa Francisco. 
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A REFORMA LITÚRGICA DE PAULO VI ENQUANTO 

ADAPTAÇÃO AOS NOVOS TEMPOS: OS IMPACTOS NA 

DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA 

Estela Maria Frota da Costa66 

 

Resumo: O Concílio Vaticano II (1962-1965) promoveu inúmeras modificações na 

Igreja Católica, buscando atualizá-la perante as necessidades dos novos tempos. 

Interpretado por muitos enquanto ponto de chegada de movimentos periféricos que 

intencionavam a adaptação do catolicismo à modernidade e de oficialização pela 

hierarquia de muitas destas propostas aos conteúdos que constituem a Igreja Católica, os 

documentos conciliares trouxeram alterações em diversas áreas como, por exemplo, o 

estudo bíblico, o ecumenismo e a Teologia; através da Constituição Apostólica 

Sacrosanctum Concilium (1963), o Papa Paulo VI inaugurou a reforma na liturgia e nos 

rituais que a compõem, que, embora as medidas fossem aplicadas em todas as 

celebrações do orbe católico, seriam, segundo os padres conciliares, vivenciadas pelos 

fiéis de maneira diferenciada, conforme sua condição histórica. Considerando que a 

adaptação dos ritos às realidades particulares aprimorou a participação dos leigos e 

facilitou a compreensão da mensagem a ser comunicada nas missas, objetiva-se, nesta 

comunicação, abordar as implicações destas mudanças nas celebrações em torno da 

devoção a Nossa Senhora Aparecida, considerada pela Igreja Católica a “Padroeira do 

Brasil”, cujo culto iniciado há 300 anos pelo catolicismo popular foi progressivamente 

incorporado ao calendário católico oficial. Adota-se para a análise uma perspectiva 

interdisciplinar envolvendo a Teologia Pastoral, a Antropologia Cultural e a Linguística, 

bem como o resgate de aspectos históricos do culto mariano no Brasil. Para tanto, 

espera-se apresentar os elementos da chamada “Missa de Paulo VI” que, ao serem 

incorporados à realidade brasileira, propiciam uma expressão da devoção mariana de 

forma mais autêntica, neste ritual considerado indispensável ao catolicismo. 

Palavras-chave: Igreja Católica. Concílio Vaticano II. Sacrossanctum Concilium. 

Nossa Senhora Aparecida. 
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O CONCÍLIO VATICANO II: IGREJA CATÓLICA E A SUA 

AUTOCOMPREENSÃO 

Evaldo Apolinário67 

 

Resumo: A Igreja vive o processo de transformação e de mudança com o Concílio 

Vaticano II, que abre suas portas para o diálogo com o mundo moderno. O que exige da 

Igreja um “aggiornamento”, nova estruturação, reajustamento pastoral para o 

nascimento de uma nova eclesiologia. A presente comunicação objetiva apresentar o 

Concílio Vaticano II e sua nova eclesiologia, identificar qual é o lugar do leigo dentro 

da Igreja e conhecer como o Concílio é recepcionado na Igreja do Brasil. Utilizaremos 

como metodologia para desenvolver esta comunicação pesquisas em arquivos e 

bibliografia. É relevante compreender como o Concílio quis ser desde o início um ponto 

de chegada para todos que, dentro ou fora da Igreja, sentissem esperança de uma nova 

caminhada de aproximação das novidades que se abrem para o mundo moderno. 

Considerar que o Vaticano II marcou o início de um novo tempo na história da Igreja 

Católica, a recepção deste Concílio significou mudanças nos planos pastorais e abertura 

de diálogo com o mundo moderno, numa nova era. 

Palavras-chave: Concílio Vaticano II. Nova eclesiologia. Mundo moderno. Leigo. 

Recepção. 

 

AS NOVAS FORMAS DE AFIRMAR O SAGRADO NA 

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Jéssica Martins Alves68 

 

Resumo: Um dos indicativos do crescimento de novas religiosidades no Brasil 

contemporâneo é a flexibilidade e a pluralidade de práticas religiosas no espaço público. 

O estabelecimento de um campo religioso pluralista e sua prática na esfera pública são 

simultaneamente responsáveis pela desinstitucionalização das pessoas e 

destradicionalização de parte das crenças cristãs. O pluralismo religioso enfraquece a 
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plausibilidade da religião e debilita a mesma com a multiplicação de estruturas de 

plausibilidade concorrentes. Porém, especificamente no caso brasileiro, os diferentes 

sistemas religiosos são complementares e não excludentes, podendo ser somados para 

ampliar os benefícios que proveem. Ao contrário do que ocorria em tempos passados 

onde havia união entre Estado e Religião, observa-se em grande parte das sociedades 

ocidentais a existência de uma separação entre a esfera espiritual e a esfera temporal. 

Nas últimas décadas, os estudos de religião vêm estabelecendo um profícuo diálogo 

com a psicologia, a partir das conexões entre o humano e o divino, o mundano e o 

espiritual ou transcendente. Vem surgindo então, a construção de uma nova forma de 

afirmar o sagrado, a partir do grande trânsito existente entre grupos, religiões, rituais, 

doutrinas e práticas – aspectos estes fundamentais para a reflexão sobre os elementos 

em torno dos quais se ancora a busca pelo sagrado na contemporaneidade. A presente 

comunicação analisa os processos sociais e históricos do enfraquecimento da religião e 

da separação entre Estado e grupos religiosos que ocorreram na modernidade ocidental, 

diante do surgimento de novos movimentos religiosos e da penetração do religioso no 

espaço público, onde pode ser afirmado o “retorno do sagrado”. A partir de uma revisão 

bibliográfica, problematiza-se historicamente, hipóteses correntes de conceitos como 

laicidade, secularização e modernidade, fenômenos com grande contribuição em 

legitimar e dinamizar o trânsito religioso. Como resultado, espera-se contribuir para a 

compreensão do atual campo plural das religiões e religiosidades no Brasil, os quais 

vêm sendo praticados por indivíduos que sentem que as religiões tradicionais não lhes 

proporcionam mais uma alternativa de inserção social e conforto espiritual. Em busca 

de liberdade, as pessoas estão decidindo por si mesmas em que acreditar. Isso leva à 

perda da importância da religião institucional, mas não, à perda da importância da 

espiritualidade ou da crença em Deus. Movimento este que repercute, por sua vez, na 

configuração de um campo de estudos multidisciplinar, como aquele que constitui as 

atuais Ciências da Religião. 

Palavras-chave: Novos movimentos religiosos. Espiritualidade. Modernidade. 
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A ATUAÇÃO DOS PADRES POLÍTICOS DO SUL DE MINAS NA 

PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX 

Paulo Giovanni Pereira69 

 

Resumo: Nesta comunicação analisamos a atuação dos padres que exerceram funções 

políticas nas primeiras décadas do século XIX como representantes políticos do Sul de 

Minas Gerais e as razões que levaram estes sacerdotes católicos a se embrenharem no 

campo político, bem como apresentar qual era o seu ideário político e religioso, bem 

como a ligação desses clérigos com a elite regional. A participação de padres e bispos 

na política brasileira na primeira metade do século XIX foi uma realidade bastante 

comum. Os assim chamados padres políticos foram personagens importantes na 

articulação e estabelecimento do estado nacional brasileiro. Procura-se, também, 

apresentar ao longo desta comunicação as figuras de Pe. José Bento Leite Ferreira Mello 

e Pe. José Custódio Dias como representantes mais destacados desse grupo ao qual 

chamamos de padres políticos. Por fim, podemos concluir que estes sacerdotes atuaram 

como legítimos representantes de seu tempo, onde as ideias da ilustração estavam 

disseminadas entre um grande número de membros da elite política brasileira, 

realizando uma síntese bastante peculiar, diferente do caráter anticlerical apresentado 

pela ilustração na Revolução Francesa. Estes perceberam a valorização da religião com 

caráter pedagógico para um esclarecimento dos seus concidadãos e paroquianos. Como 

regalistas, eram defensores da atuação do Estado em assuntos eclesiásticos. Como 

homens instruídos, souberam defender os interesses dos grupos em que se originaram e 

ao quais pertenciam, além de se utilizar da imprensa e da autoridade que a função 

eclesiástica lhes garantia, para a difusão de seus ideais, tais como a defesa da 

Constituição contra o absolutismo e a garantia do apoio da elite sul mineira, da qual 

nunca ficaram distantes. 

Palavras-chave: Padroado. Políticos do abastecimento. Padres Políticos. Liberalismo. 
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IGREJA CATÓLICA E RELIGIOSIDADE POPULAR NO BRASIL 

OITOCENTISTA: NOTAS PARA UM DEBATE 

Renan Gomes de Oliveira70 

 

Resumo: No Brasil do século XIX, as relações entre o catolicismo institucional e as 

expressões da religiosidade de cunho popular foram marcadas por ambiguidades e 

paradoxos. De um lado, a Igreja Católica – que detêm papel fundamental desde o 

processo de colonização – procurou, a partir de seus dogmas e de sua ortodoxia, 

controlar, dar forma e lugar as manifestações religiosas leigas. Estas, por outro lado, 

estiveram muito mais conectadas às experiências de vida do cotidiano, onde as atitudes 

e os gestos expressavam uma relação pessoal com Deus. Neste sentido, o presente 

trabalho objetiva refletir sobre estes dois âmbitos do campo religioso brasileiro, a fim de 

ressaltar os principais eixos que perpassaram suas relações. O enfoque nos oitocentos se 

dá pela forte participação da Igreja Católica nas questões políticas e, consequentemente, 

seculares – algo que perdurou, inclusive, nas décadas seguintes à Proclamação da 

República (1890). Temos como ponto de partida uma abordagem histórica, à medida 

que compreendemos ‘as religiões’ em seus condicionamentos sociais, políticos e 

culturais – trata-se de analisá-las em contextos históricos bem determinados. Entretanto, 

não é deixado de lado o diálogo com outras áreas das humanidades, tal como as 

Ciências Sociais. No que diz respeito aos resultados, o texto procura ressaltar como a 

vivência leiga e autônoma da religiosidade popular enfrentou resistências por parte da 

Igreja Católica que, por sua vez, condenava veementemente as atitudes e 

comportamentos leigos, pelo fato de não serem institucionais e terem vocação ao 

profano. Assim, entre sagrado e profano, oficial e não-oficial, institucional e leigo, o 

catolicismo foi vivenciado em diversos espaços de um Brasil que ainda nos é 

contemporâneo. O contexto secularizado e, em teoria laicizado com o fim do Padroado 

– presente desde o século XVI – e a separação entre Igreja e Estado, não encerrou os 

conflitos e as transformações no campo religioso brasileiro, mas marcou um século 

repleto de significado. 

Palavras-chave: Brasil Oitocentista. Igreja Católica. Religiosidade Popular. 
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A ECONOMIA DE FRANCISCO E A ÉTICA CRISTÃ 

Robson Ribeiro de Oliveira Castro71 

 

Resumo: O texto tem por objetivo fazer uma análise dos pronunciamentos do 

Magistério da Igreja que se embasam na vivência cristã e na formulação de uma 

reformulação da economia que hoje é defendida pelo Papa Francisco. A Economia de 

Francisco, evento que aconteceria entre os dias 26 a 28 de março de 2020 na cidade de 

Assis, faz referência à São Francisco e à sua entrega total a causa do Evangelho, 

inclusive vivendo sob total pobreza. Diante de suas declarações, busca-se observar sua 

influência na Doutrina social da Igreja e o reacender de um debate frente a essa 

realidade e a ética social. Busca-se passar por alguns aspectos pertinentes com a questão 

do trabalho pensando no ser humano e sua relação com o mundo. Com essas questões, 

apresentaremos a realidade cristã frente à competição de mercado e as dificuldades 

quanto à desigualdade social. A ganância do ser humano, sua vontade por poder acima 

de quaisquer circunstâncias e o enriquecimento como meta, deixando de lado os valores 

humanos. Assim, analisa-se a Economia de Francisco, que tem por meta uma relação 

econômica mais justa, fraterna, sustentável e com um novo protagonismo do qual, hoje, 

é excluído. Apresenta-se, em reflexões finais, a estrutura humana e o culto aos falsos 

ídolos, onde os indivíduos estão mais preocupados com o enriquecimento material do 

que com as relações humanas. Por fim, conclui-se que não é possível viver sob a 

absolutização do mercado, que nos coloca à serviço do lucro. Quando não há condições 

de escolha, ficamos à mercê dos idolatras e seus preços. É preciso cultuar uma 

economia solidária e um compromisso para com os que mais necessitam. 

Palavras-chave: Papa Francisco. Ética. Economia. 
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GT 6: INTERDISCIPLINARIDADE E OS ESTUDOS 

DE RELIGIÃO 

 

Coordenadores: Dr. Daniel Rocha (PUC Minas); Dra. Elisa Rodrigues (UFJF); Dr. 

Marcial Maçaneiro (PUC-PR); Dr. Renato Kirchner (PUC-Campinas). 

 

Ementa: As Ciências da Religião é uma área de estudo de um campo extremamente 

complexo e multifacetado: o fenômeno religioso em seus múltiplas implicações e 

desdobramentos, em correntes de pensamento, formas artísticas, formações 

institucionais e políticas, em rituais, em processos psíquicos e subjetivos, etc. Por isso 

religião só pode ser estudada por meio de abordagens interdisciplinares que incluem a 

Filosofia da Religião, a História da Religião, a Sociologia da Religião, Teologia, entre 

outros. Neste GT receberemos propostas de comunicações de estudantes de graduação 

que analisem a religião em seus diferentes temas, fontes, autores, conceitos, obras, 

grupos, etc. 

 

RELIGIÃO E GÊNERO: ANALISE DA SUBJETIVIDADE 

FEMININA NO PENTECOSTALISMO 

Ana Carolina Ferreira Sales72 

 

Resumo: A religião desempenha um grande papel na construção e reprodução de 

sentido na sociedade. Adentrando no campo religioso, a perspectiva de gênero dialoga, 

por diversas relações, perpassando questões de poder e autocompreensão, pois a 

socialização dos sujeitos pelo discurso religioso percorre classe, raça e gênero. No 

Brasil, as igrejas Pentecostais têm crescido e sua grande atuação se dá principalmente 

nas periferias, além das regiões metropolitanas, especialmente com o assistencialismo 

aos pobres e às mulheres. O campo sociológico fornece base para o estudo dos 

direcionamentos religiosos e fundamentalistas que norteiam as concepções de 

casamento, família e reprodução na transformação social. O objetivo geral é explorar o 

engajamento das evangélicas nas igrejas Pentecostais e suas participações dentro de 
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grupos religiosos, especificamente na posição que ocupam como “leigas” e pastoras, 

além da busca e conquista de direitos e autonomia, tanto no ambiente público, como no 

familiar e nas práticas extradomésticas, focando na compreensão dos sistemas 

simbólicos que as norteiam. Partindo da análise dos discursos pentecostais e entrevistas, 

tratamos aqui de investigar seus efeitos e aspectos, especificamente na subjetividade 

feminina, pois são as mulheres que constituem majoritariamente estes espaços e sua 

condição diante do papel determinado, que pode desempenhar pertinentes significações 

acerca da emancipação feminina e da dominação masculina. A propósito de verificar a 

autonomia e individualidade pela participação das evangélicas nas comunidades 

pentecostais, cabe destacar a importância dos grupos religiosos no avanço e conquista 

de espaço social, além do crescimento de conversões, que influenciam diretamente as 

identidades de gênero, sobretudo na definição de feminilidade e masculinidade, 

desenvolvendo nos indivíduos, subjetividades de representatividade. 

Palavras-chave: Religião. Mulheres. Pentecostalismo. 

 

O CARÁTER SOCIAL DA RELIGIÃO NA EVANGELII GAUDIUM 

André Luiz Rossi73 

 

Resumo: A exortação Evangelii Guadium, do Papa Francisco, propõe-se a pensar a 

Evangelização no mundo atual. Mundo esse marcado por suas vicissitudes. O Papa não 

ignora a realidade e pede uma Igreja em saída. No entanto, ao olhar para fora da Igreja, 

o Papa visualiza os problemas sociais que o mundo enfrenta e a necessidade de buscar 

entender qual é o papel da religião cristã católica nesse mundo desconexo. Assim, o 

capítulo quarto da supracitada exortação traz à luz princípios da Doutrina Social da 

Igreja que possibilitam uma hermenêutica da conjuntura a partir da fé católica. O Papa 

trabalha alguns temas com os quais ele apresenta a questão social mostrando o valor da 

religião e sua contribuição para a vida social: a questão da inclusão social, da paz e do 

diálogo social. Portanto, o objetivo desta comunicação é elucidar os princípios da 

doutrina social da Igreja contidos no texto do Papa e como essa leitura pode ajudar a 

compreender melhor o mundo atual. O método a ser utilizado será o de uma leitura 

descritivo-analítica da exortação Evangelii Gaudium, de comentadores que conhecem o 

contexto teológico do Papa Francisco, do Compêndio de Doutrina Social da Igreja e o 
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de uma sistematização de seus pontos fundamentais denotativos do caráter social da 

religião no mencionado documento eclesiástico. Não obstante, esperamos que o 

resultado dessa pesquisa mostre o quanto essa Exortação Apostólica tem a contribuir 

com a questão social atual e o papel dos crentes frente aos problemas que afligem a 

humanidade e o quanto a ausência e omissão diante desses debates não constituem a 

orientação dos líderes da Igreja Católica. 

Palavras-chave: Papa Francisco. Evangelii Gaudium. Doutrina Social da Igreja. 

Problemas Sociais. Igreja Católica. 

 

A ARTE EM UM “ENTRE” LUGAR: A DÍADE RELIGIOSIDADE-

ENTRETENIMENTO PRESENTES NA DANÇA RITUAL  

Bruna Cristina Corrêa da Silva74 

 

Resumo: A presente pesquisa pretende desenvolver uma reflexão sobre a relação 

religião e arte, unindo os elementos cênicos da dança ao ritual, elegeu-se como objeto 

de estudo a dança clássica indiana e sendo grande o número de estilos clássicos 

encontrados na Índia, abordaremos o estilo Bharatanatyam que nasce no norte da Índia 

através da chamada Pequena Tradição e que posteriormente parte para a Grande 

Tradição, sendo utilizada como dança ritual dentro dos templos hindus. A presente 

pesquisa utilizou o método bibliográfico exploratório, tendo inicialmente como base a 

tese de doutorado de Joachim Andrade (2007), posteriormente foi realizado o 

levantamento bibliográfico com palavras-chave através de bases de dados como o portal 

de periódicos da Capes e Scielo. Tendo como resultados artigos e livros com temas que 

tratam sobre religiões afro-brasileiras, catolicismo e a cultura indígena, foi possível 

observar a originalidade da presente pesquisa que permeia as artes cênicas e a religião 

através de uma cultura bastante distante dos estudos atuais. A presente pesquisa explora 

não apenas o campo das artes e da religião, como também o campo da antropologia que, 

por sua vez, dialoga diretamente com as artes cênicas. Foi possível observar que, apesar 

das mudanças advindas da secularização, a dança Bharatanatyam ainda permanece 

atrelada às crenças e às tradições, pois, mesmo agora ganhando um novo espaço – o do 

espetáculo – a dança se encontra em um “entre” lugar, ou seja, “não pertencendo e não 
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deixando de pertencer”. Dessa forma, Bharatanatyam é Performance, pois ganha os 

palcos, ganha outros espaços e culturas, dá prazer e entretém. Bharatanatyam também é 

ritual, pois carrega símbolos pertencentes a uma tradição e esses símbolos reverenciam 

o sagrado. Repetimos: o Bharatanatyam se encontra “entre” e estar “entre” faz com que 

não nos questionemos se a secularização o afasta da religião ou não, pois sua posição 

permeia dois mundos. 

Palavras-chave: Performance. Eficácia-Entretenimento. Artes dramáticas. Adoração 

religiosa. 

 

JOSEPH BEUYS E O CONCEITO AMPLIADO DE ARTE NUMA 

PERSPECTIVA RELIGIOSA 

Daniel Sales Kirchner75 

 

Resumo: Joseph Heinrich Beuys foi um importante artista e ativista alemão. Nasceu em 

12 de maio de 1921 e morreu no dia 23 de janeiro de 1986, deixando uma extensa obra 

em museus de todo o mundo e influenciando várias gerações. Difícil dissociar a pessoa 

Joseph Beuys de sua obra. No âmbito social participou na articulação de organizações 

políticas, dentre elas, a criação do Partido dos Estudantes Alemães e o Partido Verde da 

Alemanha. Em sua atividade artística, desenvolveu desenhos, performances, esculturas 

com um repertório de imagens e símbolos muito peculiares, dentre eles a figura 

feminina, os elementos naturais e a simbologia cristã e é esta que nos interessa 

particularmente na presente pesquisa. Para Beuys, num contexto em que a humanidade 

se volta cada vez mais ao materialismo e com perda da dimensão religiosa e espiritual, 

ou seja, do ser humano em sua ânsia de querer ter respostas e conhecimentos exatos que 

estejam sob seu controle a respeito de si e do mundo em seus questionamentos 

fundamentais, o artista alemão propõe por ideias e obras um outro caminho possível. É 

neste cenário que o “conceito de artes ampliada” se destaca, uma vez que, segundo 

Beuys, “todo ser humano é um artista”, não num sentido literal, mas sim em dimensões 

estéticas do trabalho e formas de proceder. Assim, por maior que seja a ênfase na 

matéria, os processos invisíveis implícitos na concepção de suas obras, derivados da 

alquimia e da antroposofia, atribuem um caráter ritualístico ao processo de criação 
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artística, transferindo para o objeto uma força a ser retransmitida ao receptor. Entre as 

muitas de suas máximas podemos encontrar esta: “Assim como o ser humano não 

existe, mas tem que surgir primeiro, a arte também tem que surgir, pois ainda não 

existe”, dando a entender que o objeto de arte não deveria se prender a nenhuma regra 

apriorística ao processo de criação e, também, que a arte se aproxima da vida, exaltando 

o que há de criativo e provocador nos mais simples gestos humanos. O objetivo da 

presente proposta consiste em estabelecer relações interpretativas entre uma composição 

artística de Joseph Beuys muito particular, “Crucificação, 1962-1963”, e de uma 

entrevista que o artista concedeu a Friedhelm Mennekes, intitulada “Pensar Cristo” 

(“Christus Denken”). Trata-se de compreender de que maneira a estrutura tradicional do 

tema da crucificação com Maria e João expande seu significado através da vida e do 

sofrimento entendidos como uma unidade inseparável do ser humano e de que maneira 

é possível alcançar a essência crística pela obra de arte segundo a concepção de Beuys. 

O sofrimento humano cria uma ligação com Cristo, pois quando ele foi crucificado teve 

sua fé abalada. Para Beuys, a concepção de arte não é nenhuma teoria, mas uma 

configuração do pensamento, uma maneira de proceder, onde se percebe que o olho 

interno é muito mais importante que as imagens externas. 

Palavras-chave: Conceito ampliado de arte. Vida e sofrimento. Essência crística. 

Joseph Beuys. Friedhelm Mennekes. 

 

OS ESTUDOS DE ANTÔNIO FLÁVIO PIERUCCI SOBRE O 

PENTECOSTALISMO NO BRASIL 

Fernando César Buttignol76 

 

Resumo: Antônio Flávio de Oliveira Pierucci (1945-2012) foi um importante sociólogo 

da religião e um intelectual incansável. Seus estudos sobre a modernidade religiosa no 

Brasil são fundamentais para compreender a relação entre Estado e religião num 

contexto pós-ditadura, de processo de abertura política e de democratização do país, 

além de contributivos para o debate político atual, quando a ascensão do 

conservadorismo e do autoritarismo, o fortalecimento de movimentos protofascistas, o 

militarismo e a ausência de representação política continuamente ameaçam os direitos 
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fundamentais à vida. Para Pierucci, “nunca houve tanta liberdade religiosa no Brasil 

como agora… um país multicultural, etnicamente heterogêneo, hibridizado e pluralista 

em matéria de religião”. Em razão desta “efervescência, vitalidade e trânsito religiosos”, 

resultado do processo de secularização, como bem destacou o autor, investigamos, com 

esta pesquisa, a forma com que Pierucci abordou o movimento pentecostal no Brasil. O 

que significam, em termos históricos e sociológicos, o crescimento e expansão do 

pentecostalismo na sociedade brasileira moderna e urbana? Quais foram os seus 

desdobramentos no campo sócio-político? Quais os problemas e limites que tais 

desdobramentos impuseram para a construção de uma sociedade brasileira que se 

pretende democrática, autônoma, soberana e igualitária? Sem perder de vista a unidade 

de sua obra, que articula diferentes temas em um mesmo tronco intelectual e científico, 

utilizamos especialmente os artigos: “As bases da nova direita”, de 1987; 

“Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte”, de 1989, 

“O envolvimento dos pentecostais na eleição de Collor”, de 1992; “Religião e voto: a 

eleição presidencial de 1994”, de 1995, na tentativa de responder essas questões. No 

caso específico do movimento pentecostal, deparamo-nos com um marco histórico 

disruptivo e uma novidade bem-sucedida. Se a relação entre política e religião é 

passageira, como dizia Pierucci, este não parece ser esse o caso. O envolvimento dos 

pentecostais com a política não foi fortuito nem acidental. Foi condicionado 

historicamente, em um contexto político decisivo para o Brasil, junto a uma sociedade 

que mudava rapidamente. O ativismo político pentecostal tradicional e moralista 

reforçou a diferença e o preconceito, ao mesmo tempo que desfavoreceu a criação de 

uma consciência e autonomia políticas e de cidadania na sua base eleitoral, na qual 

predominam os brasileiros excluídos da vida política e econômica, cujo espaço 

sociocultural está inundado por um tipo apelativo e populista de mídia. Embora as 

portas da participação e mobilização eleitorais tenham sido abertas para esses 

brasileiros, seus representantes os identificam como um rebanho a ser conduzido e pelo 

qual se deva pensar, fertilizando, assim, os aspectos paternalistas e autoritários 

estruturais da sociedade brasileira. Não obstante, o movimento pentecostal continua 

trazendo questionamentos sobre o voto conservador e a dinâmica social do campo 

religioso, ampliando, assim, o leque de pesquisas acadêmicas. E, como alertou Pierucci, 

“eles são barulhentos e vieram para ficar. 

Palavras-chave: Pierucci. Religião. Secularização. Pentecostalismo.  
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JUVENTUDE E RELIGIÃO, PESQUISA QUANTITATIVA DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO BRASIL NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Gabriel Aparecido Bragiatto77 

 

Resumo: Relevante para a pesquisa científica analisar o que vem sendo produzido abre 

portas para novas produções. Pensando na interdisciplinaridade dentre os estudos de 

religião, a presente pesquisa busca fazer uma análise quantitativa das produções 

brasileiras nos últimos 5 anos, relacionadas ao tema Juventude e Religião. A fim de 

atingir o objetivo proposto, a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, 

usando da plataforma de Banco de Dados do IBICT (Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações), procurando por dissertações e teses com os descritores: jovens, 

religião, juventude e religiosidade. Usando os Operadores Lógicos Booleanos (palavras 

que informam ao sistema de busca como combinar os termos de sua pesquisa) e 

utilizando dois descritores por vez (de forma que todos os descritores fossem 

intercalados), fora empregado o operador lógico AND (que funciona com a palavra E, 

disponível pelas buscas avançadas da plataforma quando se busca por dois descritores 

ou mais) para definir somente as teses e dissertações que se encaixavam dentro do 

esperado. Com o propósito de ver a produção científica recente, o recorte temporal da 

produção das pesquisas foi entre os anos 2015 e 2019. Foram encontrados 22 trabalhos, 

os quais foram catalogados para a produção dos resultados. Baseando-se em um aspecto 

somente quantitativo, os resultados foram: há mais dissertações do que teses; a 

produção do tema decaiu nos últimos anos; o maior número de universidades foram as 

públicas federais, na região nordeste; a maior parte das pesquisas não tinham bolsa, e 

quando tinham, a agência que mais apareceu foi a Capes. Tal pesquisa concluiu que há 

necessidade de maior atenção ao tema juventude e religião, visto que sua produção 

diminuiu. 

Palavras-chave: Juventude. Religião. Pesquisa Quantitativa. Produção Científica. 

 

 

 

 
77 Graduado em Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). E-mail: 

gabrielbragiatto@gmail.com. 



87 

 

DISCURSO DOUTRINÁRIO: UMA LEITURA DE A ORDEM DO 

DISCURSO DE MICHEL FOUCAULT 

Gabriela Mariotto de Almeida Santos78 

 

Resumo: A partir da noção de governamentalidade, Michel Foucault desenvolve no 

curso Segurança, Território e População (2008) um estudo minucioso sobre um 

conjunto de normas e reflexões para a compreensão das relações de poder entre 

instituições e indivíduos. O presente trabalho propõe desenvolver um aspecto da análise 

sobre o poder, e dialogar com a análise feita pelo filósofo na aula A ordem do discurso 

(1996), que desenvolve uma investigação sobre o que é o discurso, como ele se 

estrutura e se projeta para a sociedade através de uma regra imposta. Considerando o 

desempenho do cristianismo em favor da construção de uma relação de poder sobre os 

fiéis, inicialmente desenvolvida através de um discurso doutrinário, pretendemos 

observar como tal relação se deu ao longo dos séculos. Destaca-se a materialização 

desse poder nas relações, gerando a sujeição dos sujeitos de acordo com o discurso. A 

análise terá uma divisão que procura abordar a estrutura do discurso como um todo, 

diante das formas de poder que este exerce e os acasos de sua aparição, motivados por 

fatores externos e internos. Acrescentando-se diante deste processo o fator mais 

relevante, a saber, a condições de funcionamento do discurso perante aos indivíduos. 

Essa subdivisão explora a projeção do discurso perante aos indivíduos diante de 

mecanismos de controle. Dessa forma, pretende-se fazer uma leitura do estudo de 

Michel Foucault a respeito do que ele nos diz sobre as práticas discursivas, conforme os 

processos de exclusão e controle, gerando as condições para que ocorra sua 

materialização. Por conseguinte, será feita uma breve consideração final da utilização 

destas pelo cristianismo. 

Palavras-chave: Discurso. Poder. Cristianismo. 
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“ERROS DA MODERNIDADE”: LIBERDADE RELIGIOSA, 

CASAMENTO CIVIL E ENSINO NEUTRO NA VISÃO DA 

IMPRENSA ULTRAMONTANA NO FINAL DO SÉCULO XIX 

Giovanna Frascati79 

 

Resumo: Os primeiros caminhos para a liberdade religiosa no Brasil deram-se através 

do Decreto de 7 de janeiro de 1890, também chamado de Decreto 119-A. Antecedendo 

a constituição de 1891, este documento decretou a liberdade religiosa e a separação 

institucional entre Igreja e Estado no Brasil, extinguindo o regime do padroado. A partir 

desse contexto, a vertente católica ultramontana respondeu propositivamente aos 

chamados erros da modernidade, contidos na Encíclica Quanta Cura e no documento 

anexo à mesma – o Syllabus, ambos editados pelo Papa Pio IX em 1864. Ao longo do 

ano 1890, mais dois decretos foram emitidos pelo governo provisório, o Decreto n° 181, 

de 24 de janeiro, referente ao casamento civil, e o Decreto n° 407, de 17 de maio, 

referente ao ensino neutro. Os ultramontanos, sentindo-se perseguidos, reagem a partir 

da imprensa repudiando tais feitos da modernidade. Assim, o objetivo da presente 

proposta é identificar, através do jornal O Apóstolo, as manifestações discursivas 

ultramontanas em relação à liberdade de cultos, ao casamento civil e ao ensino neutro. 

O trabalho conta com a metodologia de análise de discursos elaborada por Erni Orlandi. 

Ao analisar os discursos veiculados nas páginas do jornal O Apóstolo, torna-se nítida a 

reação de repúdio dos ultramontanos, primeiramente, à liberdade religiosa, 

argumentando que o poder temporal rebelou-se contra o poder espiritual e que o Estado 

lançou uma perseguição ao catolicismo, pois na visão dos redatores do jornal, o decreto 

defendia seitas rivais, que não eram consideradas religiões pelo catolicismo. Porém, os 

ultramontanos foram a favor do fim do padroado, pois essa decisão implicava em mais 

autonomia para a Igreja Católica. Também foram contra o decreto que promulgou a lei 

sobre o casamento civil, afirmando que este era um atentado contra o Concílio 

Tridentino e que o poder temporal não podia se intrometer em assuntos eclesiásticos, já 

que as instituições estavam separadas. Em relação ao decreto que aprovava o 

regulamento sobre o ensino neutro, a imprensa ultramontana argumentava que a 

modernidade trazia corrupção moral para a sociedade e, por isso, era necessária a 
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existência obrigatória do ensino religioso, a fim de guiar a população para a salvação. 

Desse modo, levando em conta as especificidades do início do processo de 

secularização no Brasil, foi possível identificar através dos discursos veiculados na 

imprensa ultramontana uma nova reconfiguração do catolicismo na sociedade. Portanto, 

os ultramontanos contra-argumentando os projetos de modernidade do Estado acabaram 

propondo um projeto de modernidade católico próprio, no intuito de manter a 

importância do catolicismo na sociedade. Assim, os ultramontanos foram, também, 

atores do processo de secularização brasileiro. 

Palavras-chave: Ultramontanismo. Secularização. Liberdade religiosa. Casamento 

civil. Ensino neutro. 

 

 

O MOVIMENTO DE EXU COMO HERMENÊUTICA DOS 

CORPOS 

Hevelyn Sabrina Silva Santos80 

 

Resumo: Exu, orixá incompreendido pela cristandade, mas que na religião africana faz 

com que seus fiéis percorram o trajeto hermenêutico, tanto na própria imagem do 

ancestral africano, quanto na função que ele exerce em seus corpos e cotidiano. Exu 

orixá da comunicação, do movimento, aquele que percorre encruzilhadas, aquele que é 

vital e expõe para fora dos corpos físicos as vontades escondidas dentro do ser humano. 

Na religião de matriz africana não há uma divisão de corpo e místico, assim o ancestral 

tem influência sobre a forma como esses indivíduos se posicionam no campo social e 

também na natureza, fechando um ciclo de energia vital que diretamente condiciona a 

forma como a tradição dos ritos, a vivência, a história ancestral será preservada e 

cultuada. Neste trabalho vamos tentar ler, reler e compreender esse orixá e descobrir 

uma maneira adequada de fazer uma hermenêutica que possa assim desmistificar a 

imagem de demônio, ou melhor, se há um dentro de cada ser um. O processo 

metodológico utilizado nesta pesquisa será a hermenêutica de artigos científicos e livros 

que abordam a figura de Exu, intercalando com obras clássicas como As paixões da 

alma, onde Rene Descartes descreve a função de cada parte corporal e as reações que 

causam no comportamento e emoções no corpo humano, onde tentaremos desvendar 
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qual se assemelha às funções do orixá no corpo afro. Além de analisarmos o conceito de 

vontade de potência apresentada por Friedrich Nietzsche, considerando que Exu 

também está relacionado às vontades humanas. Espera-se que, com essa pesquisa, 

possamos alcançar uma nova perspectiva sobre a figura de Exu e seu papel dentro da 

religião de matriz africana. De forma esperançosa, deseja-se assim que haja uma nova 

perspectiva também dentro da cultura ocidental e cristã, percebendo o equívoco da 

hermenêutica usada ao longo de séculos. Concluindo que a hermenêutica do orixá Exu é 

um processo de autoconhecimento e, principalmente, o conhecimento das vontades e 

funções corporais descritas em diversas obras filosóficas, com o diferencial de carregar 

uma perspectiva própria da cultura africana. 

Palavras-chave: Exu. Hermenêutica. Corpos. 

 

A RELAÇÃO ENTRE A ESPIRITUALIDADE DE RILKE E A 

ÉTICA ECOLÓGICA DE BOFF 

Jemima Santana Santos81 

 

Resumo: Rainer Maria Rilke (1875-1926) nasceu em Praga (República Tcheca) e é um 

poeta de uma lírica única, sendo que sua paixão pela escrita começou na infância, 

perdurando até fim de sua vida. Em sua obra O livro de horas Rilke trata de sua visão 

de mundo e de muitas dimensões que a vida terrena possui, por meio de ricas metáforas 

e alusões que se referem a uma espiritualidade que abarca a natureza, pois a reconhece 

uma como parte de um todo divino. Leonardo Boff, nascido em Concórdia, Santa 

Catarina, em 1938, teólogo, filósofo, escritor e professor, sendo um dos representantes 

da Teologia da Libertação no Brasil, escreveu o livro Ecologia: Grito da terra, grito 

dos pobres, onde o autor nos alerta da necessidade de discutir e compreender a ética não 

somente como proteção e cuidado aos humanos, mas tendo uma visão mais abrangente 

da ética, visão essa que inclui a natureza e o mundo de modo geral. Ambos os autores se 

relacionam ao afirmarem o caráter divino da natureza e da influência de São Francisco 

de Assis, que os fez pensar sobre os pobres e a necessidade de uma ligação íntima com 

Deus. A pesquisa tem como objetivo estabelecer uma diálogo ético-estético entre os 

dois autores supracitados para falar da dimensão divina da natureza, necessidade de uma 

 
81 Graduanda em Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). E-mail: 

santana_santoswork@hotmail.com. 



91 

 

conexão íntima com o sagrado, consigo mesmo e com Deus como forma de ser mais 

ético-estético perante o mundo e as adversidades da vida. Como metodologia será 

utilizado a leitura e análise dos textos-base: O livro de horas, de Rainer Maria Rilke e 

Ecologia: Grito da terra, grito dos pobres, de Leonardo Boff, procurando elaborar um 

resumo dos mesmos. O resultado esperado implica em explicitar como os poemas 

rilkeanos falam da espiritualidade, sobre o divino e suas diversas manifestações e qual a 

dimensão da influência dos ensinamentos de São Francisco de Assis, assim como 

compreender a ética proposta por Boff, que vê a Terra como algo sagrado e mãe todas 

as criaturas terrenas e, portanto, a vê como um elo divino entre todas as criaturas, 

relacionando essas duas visões que procuram ressaltar a dimensão divina do mundo. 

Assim, trata-se de um diálogo ético-estético, pois apesar de a ética ser uma dimensão 

humana, o aspecto estético é necessário para que a ética afete o ser humano de forma 

mais particular e íntima, levando-o a não somente refletir sobre as relações que nos 

cercam e as ações que se pratica, mas também a assumir uma nova perspectiva e visão 

de mundo, onde se sinta mais integrado, devido a uma espiritualidade que afirme que 

todo ser vivo faz parte de um todo divino e deve ser respeitado e cuidado como tal. 

Palavras-chave: Natureza. Espiritualidade. Diálogo ético-estético. 

 

PENSAR A IGREJA EM SAÍDA COMO “PROFANAÇÃO 

SAMARITANA”: REFLEXÕES SOBRE A TEMÁTICA DA CF 2020 

João Adail Camargo Luiz82 

 

Resumo: Este breve estudo analisa, a partir da obra de Giorgio Agamben, o texto-base 

da Campanha da Fraternidade 2020, que abordou o tema “Fraternidade e Vida: dom e 

compromisso”, pautando suas reflexões na parábola do Bom Samaritano (Lc 10,25-37) 

e no projeto eclesial do Papa Francisco enquanto Igreja “em saída”. Diante disso, 

procuramos pensar e apresentar tal projeto e as diretrizes apresentadas no texto-base 

como chaves para a desativação de dispositivos – especialmente as dimensões da Igreja 

apegadas às normas e poder temporais –, bem como a atitude do samaritano em parar e 

ajudar aquele que estava excluído à beira do caminho como uma “profanação” da lei 

mosaica e da máquina teológico-política. Para tanto, utilizaremos a leitura, análise e 
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comparação do texto-base da Campanha da Fraternidade, da Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium, textos de Giorgio Agamben e comentadores. Em primeiro lugar, 

nos situamos em uma breve apresentação do pensamento do Papa Francisco para 

entender a visão de Igreja “em saída” e a sua crítica social; em seguida, discutimos as 

reflexões da CF 2020 sobre o texto do bom samaritano a partir da tríade ver-

compadecer-sentir, encontrando pontos de ligação com o pensamento agambeniano. Por 

fim, concluímos pensando uma espécie de “profanação samaritana” enquanto chave de 

ação da Igreja no espaço público como possibilidade de tornar a máquina teológico-

política inoperante – uma vez que, mesmo não podendo se aproximar por ser 

samaritano, ignora as leis e, em atitude inversa do sacerdote e do levita, vai em direção 

daquele que está esquecido pela Lei, à beira do caminho – e permitir que a Igreja se 

religue à sua vocação messiânica radical, na atitude de sair de suas seguranças e adotar 

uma posição profética, missionária e solidária, superando a chamada globalização da 

indiferença. 

Palavras-chave: CF-2020. Igreja em Saída. Messianismo. Giorgio Agamben. 

  

MULHERES E PODER: AS MANIFESTAÇÕES DA FÉ NA BOLA 

DE NEVE CHURCH 

Júlia Pereira Pavão83 

 

Resumo: Os dados do censo demográfico de 2010 demostram uma crescente nas 

identificações dos brasileiros com os diversos segmentos evangélicos. O dado 

reproduzido pelo censo de 2010 pode ser entendido como o reflexo das diversas 

inovações e renovações no campo protestante, tendo como principais momentos as 1ª, 2ª 

e 3ª ondas pentecostais das quais irão surgir Igrejas voltadas para públicos específicos e 

com grande autonomia se comparadas com as anteriores. Dentre os grandes novos 

nomes no protestantismo brasileiro, uma instituição nascida nos últimos anos do século 

XX, destaca-se por sua aparência jovial e pela negação das convenções religiosas. A 

Bola de Neve Church se apresenta como conservação e movimento, como secular e 

dogmática, atraindo o público jovem por sua aparência descolada ao mesmo tempo que 

atrai o mesmo público por seu discurso conservador. Na tentativa de compreender como 
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a história religiosa ocorre na atualidade e como a narração desta história se manifesta na 

experiência social feminina, nosso objetivo nesta comunicação é analisar como o 

discurso de uma Igreja que se promete jovem e inovadora está retratando o ser mulher, 

como os símbolos patriarcais são reproduzidos pela instituição e porque os cargos 

concedidos às mulheres estão contribuindo para a manutenção da própria estrutura 

patriarcal tanto dentro como fora da Bola de Neve Church. Para tanto serão utilizados os 

artigos e tese de mestrado de Eduardo Meinberg, também será utilizada a produção 

bibliográfica de Sandra Duarte de Souza, além dos materiais disponibilizados no site e 

canal do Youtube da Igreja em questão como fonte primária. A presente comunicação 

tem por resultados exposição dos dogmas que envolvem as fiéis, bem como a 

contribuição para os estudos das Ciências da Religião e os estudos de gênero. 

Palavras-chave: Gênero. Protestantismo. Neopentecostalismo. 

 

TEOLOGIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA E O DEBATE SOBRE 

A SOBERANIA MODERNA 

Laís Ramalho dos Santos84 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar uma versão do conceito de 

teologia política e sua relação com a secularização. Em Teologia política (2005), Carl 

Schmitt afirma que o aspecto pelo qual a concepção hobbesiana se destaca na 

formulação da soberania em relação a outras que se ocupam do tema é o caráter 

decisionista que ele atribui ao conceito. Nota-se que o filósofo defende a prevalência da 

autoridade sobre a verdade. É a partir desta afirmação que Hobbes concebe, em sua 

acepção, não apenas a soberania, como o próprio Estado. Schmitt defende que, levada 

ao limite, a antítese entre autoritas e veritas estabelece a fonte de onde emana a 

legitimidade de comando de quem detém o poder. A soberania é o lugar a ser ocupado 

pela autoridade suprema. E é esta que poderá decidir sobre o Estado de Exceção e a 

consequente suspensão do ordenamento jurídico. Assim, portanto, o pensador oferece 

ao soberano a capacidade de estar acima do Direito, com o fim de manutenção deste e 

do próprio Estado. Diante destas concepções, passa-se à análise conjunta com a obra 

Catolicismo romano e forma política (1998), publicada no ano posterior à primeira. Em 
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exame deste parecer, Carl Schmitt observa a estrutura da Igreja Católica Apostólica 

Romana, identificando-a a um complexio oppositorum. Desta forma, o Catolicismo 

configura sua existência como um “complexo das mais extremas oposições, na medida 

em que as posições mais díspares encontram lugar no seu seio”. Não se estrutura, no 

entanto, como qualquer dialeticidade hegeliana. É a partir desta compreensão que 

Schmitt compreende a unidade católica não como uma tentativa de mediação entre essas 

oposições, mas embasada em uma força agregadora que recebe o nome de vontade de 

decisão. Apoiando-se nesta concepção, faz-se possível observar a infalibilidade papal. 

Assim sendo, o filósofo coloca lado a lado as figuras da Igreja e do Estado, atento às 

suas semelhanças no que se diz respeito às constantes contraposições políticas. E, 

acrescenta, ao fim, o conceito de representação de algo invisível e unicamente 

concretizável a partir de seu representante. Enquanto, para a Igreja, esta posição é 

ocupada pelo Papa, como mediador de Deus e dos homens; no contexto estatal, tal 

atuação configura-se na imagem do soberano em relação a seu povo. Face a estas 

observações, extraídas da leitura das obras schmittianas Teologia política (1998) e 

Catolicismo romano e forma política (2005) e de comentários e análises feitos por 

Alexandre Franco de Sá e Pedro Hermílio Villas Bôas, tudo em concordância com a 

metodologia de Victor Goldschmidt, tem-se por objetivo entender no Estado hobbesiano 

a moldura reformulada, segundo critérios da modernidade, de uma proposição da 

autoridade e de poder político concebidos pela teologia política medieval, através de 

conceitos teológicos secularizados. Ao final, aspira-se observar em que sentido a tese de 

Schmitt é uma confrontação da moderna versão do conceito de soberania, ao propor a 

atualização da chamada teologia política. 

Palavras-chave: Soberania. Hobbes. Schmitt. Teologia política. Secularização. 

 

MÍSTICA DE OLHOS ABERTOS NO TESTEMUNHO FEMININO 

DE ETTY HILLESUM 

Lucas Eduardo de Brito Leppi85 

 

Resumo: A mística trata da vida do Espírito. A narrativa da experiência mística de Etty 

Hillesum é caracterizada como mística da compaixão. A base referencial teórica é a 
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obra Mística de olhos abertos, de Johann Baptist Metz. A mística de olhos abertos, 

preservada no horizonte de nossa humanidade, conduz o ser humano ao despertar. Esta 

mística fundamenta-se na experiência do povo de Israel, relatada no Antigo Testamento, 

como mística da justiça de um Deus comprometido e que nos compromete, que vê as 

dores do seu povo, escuta seu clamor, desce movido de compaixão para colocar-se ao 

lado das dores da humanidade numa perspectiva de libertação. Através da metodologia 

bibliográfica exploratória, identificam-se as características da mística contemporânea, 

denominada por Metz como mística de olhos abertos no testemunho de Etty Hillesum, 

relatado por meio de um diário escrito por ela nos anos finais de sua breve existência. 

Sua vida e escritos são fontes de inspiração na luta pela vida e dignidade para todos e 

todas, conduzindo-nos à rejeição da violência e do ódio como possibilidade de resposta 

às injustiças. O caminho místico de Etty Hillesum inspira-nos compaixão. Sua vivência 

espiritual não está desconectada da realidade que a cerca, mas pelo contrário, a conduz a 

uma vivência ética, na vida concreta política. A aproximação com os textos místicos 

espirituais de Etty Hillesum revela-nos a face de uma mulher que testemunhou a 

compaixão como estilo de vida, na atenção caritativa com os sofredores, assumindo 

traços elementares de uma mística engajada. O testemunho de Etty Hillesum inspira-nos 

a contemplar a vida de maneira nova, numa atitude compassiva e na rejeição ao ódio. 

Palavras-chave: Etty Hillesum. Mística Contemporânea. Compaixão. 

 

A FALTA DE SENTIDO NA VIDA NO PENSAMENTO DE 

DOSTOIÉVSKI E TOLSTÓI 

Maria Luísa Magnani86 

 

Resumo: Na sociedade contemporânea, a técnica, a praticidade e a instrumentalidade 

tornaram-se valores que o sistema insiste em nos impor, intensificando o fenômeno da 

massificação da vida. Com isso, caímos numa existência coletiva e impessoal da massa, 

nos tornando incapazes de tomar as rédeas na nossa própria existência e, assim, não 

possuímos um sentido para viver, uma motivação própria. Tal tema é retratado por dois 

grandes escritores russos: Lev Tolstói e Fiódor Dostoiévski, nas obras A morte de Ivan 

Ilitch e O sonho de um homem ridículo, respectivamente. Num tom angustiante, Tolstói 
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busca aflorar nos leitores as consequências de uma vida impessoal, uma vida sem 

propósito próprio, cujas relações pessoais se tornaram frias e mecânicas. Seguindo na 

mesma linha, Dostoiévski também aponta que as relações pessoais são um reflexo da 

sociedade individualista e mecânica, na qual estamos inseridos. Nesse sentido, notamos 

que os personagens de ambas as obras sentem um grande vazio existencial diante da 

falta de sentido da vida provocada pela excessiva tecnização. No entanto, Tolstói 

procura nos despertar da existência massiva, enquanto Dostoiévski fornece esperança 

para a possibilidade de acender o resquício de humanidade e empatia sempre ainda 

presentes no ser humano. Diante disso, este trabalho visa expor o modo de vida 

uniforme desencadeado pela excessiva tecnização, do qual Ivan Ilitch é representante, e 

apontar a possível saída proposta na obra de Dostoiévski. Para tanto, será estabelecido 

um diálogo entre ambos os autores para uma compreensão mais profunda do tema 

investigado. 

Palavras-chave: Tecnização. Falta de sentido na vida. Tolstói; Dostoiévski. 

  

UM OLHAR SOCIOLÓGICO SOBRE O NEOPENTECOSTALISMO 

NO CONTEXTO DA PÓS-MODERNIDADE 

Natália Fernandes Mororó87 

 

Resumo: Nesta comunicação buscaremos, a partir do pensamento de Stuart Hall, 

Anthony Giddens e Zygmunt Bauman, traçar um estudo de base sociológica das crises 

de identidade na pós-modernidade, movidos por uma reflexão social de como os novos 

movimentos religiosos de ordem pentecostal ganharam espaço nesse contexto. 

Consequentemente, a proposta geral é explorar as formas de como uma instituição 

neopentecostal (ou de terceira onda pentecostal) se aproxima dos sujeitos em crise 

através das mídias sociais e formas televisivas presentes no cotidiano dos brasileiros. 

Verificaremos, desta forma, o significado de como os cultos influenciam o dia a dia dos 

fiéis, definidos, pois, pela própria religião como organização de vida e superação das 

dificuldades corriqueiras. Assim, temos como objetivo específico verificar as pesquisas 

já realizadas com membros da instituição religiosa que relataram mudanças em suas 

vidas através da fé. Nesse sentido, parte da fonte desta proposta corresponde a um 
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conjunto de estudos etnográficos, baseados na antropologia urbana e social com 

orientações sobre estudos científicos bibliográficos e de campo realizados por 

pesquisadores da área. O trabalho também lida com levantamentos de dados do site 

oficial da Igreja Universal do Reino de Deus que disponibilizam entrevistas de seus fiéis 

ao que se filtra no encontro com o sentido da vida novamente. A metodologia é, 

portanto, bibliográfica envolvendo, também, pesquisa de fontes primárias inscritas no 

meio digital oficial da IURD. Como resultado, incorporaremos a discussão teórica de 

como os conflitos sociais existentes na contemporaneidade formam na igreja 

neopentecostal um lugar de resultado e, portanto, produtora do sentido do viver, na 

medida em que a pós-modernidade está voltada para o status social, consumo e bens 

materiais.  

Palavras-chave: Neopentecostalismo. Pós-modernidade. Sentido de vida. 

 

A CANONIZAÇÃO DE PEDRO CLAVER, A IGREJA CATÓLICA E 

A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO BRASILEIRA (1864-1890) 

Roberta Angélica Quirino Pinto88 

 

Resumo: O presente trabalho de Iniciação Científica, financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo (FAPESP), busca entender o papel da Igreja 

Católica no processo de abolição da escravidão no Brasil e como seu discurso foi 

modulado para que a instituição se inserisse em uma nova realidade desenhada pelo 

século XIX: onde a emancipação dos escravizados se tornou inevitável. Desta maneira, 

a investigação de fontes canônicas entre os anos de 1864 e 1890 escritas pelos papas Pio 

IX e Leão XIII se mostrou fundamental para entender como a Igreja Católica se colocou 

criticamente nos mundos europeu e americano fortemente liberais e anticlericais. 

Ademais, para entender como essa situação repercutiu no Brasil, também foram 

investigados periódicos importantes que circularam no Rio de Janeiro entre os O 

Apóstolo anos de 1880 e 1888: o abolicionista Gazeta da Tarde, o católico ultramontano 

e republicano O Paiz (este, o foco da análise no ano de 1888, período em que Joaquim 

Nabuco foi correspondente internacional do jornal e onde publicou as cartas sobre seu 

encontro com o papa Leão XIIII, em fevereiro de 1888). A partir do contato com estas 
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fontes, percebemos que a alta hierarquia da Igreja Católica não mobilizou esforços junto 

ao movimento abolicionista brasileiro, sendo inclusive criticada firmemente por alguns 

membros mais ativos da luta contra a escravidão negra, como demonstrado na obra A 

escravidão, o clero e o abolicionismo, do médico baiano e abolicionista Luís Anselmo 

da Fonseca, de 1887. Além disso, também verificamos as condições sobre as quais se 

deu a canonização de Pedro Claver – jesuíta que atuou em Cartagena de Índias no 

século XVII, conhecido pelos cuidados com os africanos recém-chegados dos tumbeiros 

– em janeiro de 1888. A princípio, levantamos a possiblidade de ela ter sido uma 

resposta da Santa Sé ao processo abolicionista brasileiro, dada a importância do país 

para o corpo de fiéis da Igreja Católica, mas o contato com as fontes nos levou a um 

outro espaço fundamental para o imperialismo europeu do século XIX: a África e as 

possibilidades que se abriam para a Igreja de Leão XIII de catequização dessas 

populações a partir das missões católicas incentivadas pelas potências europeias, e a 

disputa deste espaço com as missões protestantes. A partir desta abordagem buscamos 

entender o processo abolicionista brasileiro à luz do seu espaço no mundo, tentando 

articular os espaços local e global e pensar a posição da Igreja Católica, uma instituição 

universal, na abolição da escravidão brasileira requer tencionar os diversos estratos de 

tempo e os novos horizontes de expectativa moldados a partir do mundo liberal que 

tomou para si o protagonismo do poder político e articulou uma série de políticas 

anticlericais que tensionaram a relação da Igreja Romana no mundo euro-americano. 

Palavras-chave: Igreja Católica. Escravidão. Abolição. Brasil. Europa. 

 

HISTÓRIA DAS RELIGIÕES: DAS ORIGENS AOS DESAFIOS 

TEÓRICOS E METODOLÓGICOS NA CONTEMPORANEIDADE 

Samuel Pablo Costa de Almeida89 

 

Resumo: Observando os inúmeros impactos das instituições e concepções religiosas 

nos âmbitos políticos, culturais, sociais e econômicos, percebe-se a urgência de 

historicizar o contexto religioso, a fim de analisá-lo à luz do tempo e método histórico. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva abordar, por intermédio de uma revisão 

de literatura, as raízes da História das Religiões, desde as vertentes sistemática e 
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fenomenologista até a consolidação dessa abordagem com a Escola Italiana da História 

das Religiões. Além disso, visa-se refletir acerca dos desafios teóricos e metodológicos 

desse campo de estudo. A análise desse cenário permite apontar que as diversas 

correntes historiográficas influenciaram extremamente os estudiosos, sendo por muito 

tempo pautada pelas ideias positivistas de religião, uma vez que havia a compreensão de 

povos e expressões religiosas primitivas e/ou menos evoluídas. Nesse sentido, é preciso 

resgatar as bases que fundamentam o campo de estudo religioso na História, estas que 

definem o pressuposto teórico do historiador no ato da investigação, a fim de que o 

mesmo não reproduza tais discursos na contemporaneidade. Ademais, a escassez de 

pesquisa e ensino sobre História das Religiões no âmbito do ensino superior, nos cursos 

de graduação e de pós-graduação em História, contribuem exorbitantemente para a 

marginalização do referido campo de pesquisa. Dessa forma, percebe-se a urgência de 

discutir a temática proposta neste trabalho, posto que dependendo da óptica de análise e 

da inclusão ou ausência de ferramentas metodológicas, faz-se possível ou não uma 

maior compreensão da História do Brasil, com perspectivas de investigação e produção 

de narrativas mais ou menos críticas, plurais e singulares. Por fim, é imprescindível 

apontar para a necessidade da construção de uma análise interdisciplinar, visto que 

reunindo as diversas lentes investigativas torna-se possível um estudo mais amplo e 

compatível com as movimentações e influências religiosas observadas na 

contemporaneidade. 

Palavras-chave: Metodologia. História. Religião. Teoria. Pesquisa. 


