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Apresentação 
 

Nossas melhores boas-vindas ao 3º Simpósio Sul da ABHR – Educação, Religião e Respeito às 

Diversidades. Esse evento é uma promoção da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR), e 
realizado no Centro de Comunicação e Expressão (CCE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
entre 20 e 22 de novembro de 2017.  

A ABHR, entidade acadêmica de caráter não-confessional e apartidário, tem realizado simpósios desde 
sua fundação (1999, em Assis, São Paulo). Em todos os eventos há participação significativa de pesquisadores/as 
das religiões e religiosidades, provenientes de áreas como História, Antropologia, Sociologia, Ciências da Religião, 
Comunicação, e outras. A produção científica destes eventos é demonstrada em Anais com comunicações em 
GTs, e em livros com conferências e palestras em Mesas. A produção da ABHR se estende ao seu periódico, 
a PLURA – Revista de Estudos de Religião.  

Durante o 12º Simpósio Nacional, em Juiz de Fora (2011), decidiu-se pela criação de seções e eventos 
regionais que considerassem as especificidades locais no campo acadêmico. A ideia motriz da regionalização da 
ABHR é a de contribuir para a expansão e consolidação de análises acadêmicas de fenômenos relacionados às 
religiões e religiosidades em todas as regiões do Brasil, da maneira mais ampliada e democrática possível, 
proporcionando e estimulando intercâmbios acadêmicos.  

A estratégia para o aprofundamento destas pesquisas e diálogos está, em um primeiro momento, na 
realização de Simpósios Regionais, articulados pela Diretoria Executiva Nacional e Coordenações Regionais, e 
concretizados bienalmente. Às Coordenações Regionais, cabe também estimular o avanço de trocas acadêmicas 
através de encontros, publicações e parcerias inter-institucionais.  A regionalização ocorre em um contexto de 
horizontalização do conhecimento, a partir de centros acadêmicos que têm surgido e/ou se consolidado no interior 
das regiões brasileiras, agregando pessoas interessadas em realizar estudos tendo como mote religiões e 
religiosidades.  

O movimento de regionalização da ABHR coincide com a Estratégia 13.7, da Meta 13, do atual Plano 
Nacional de Educação (PNE), que vigerá de 2014 a 2024, e que propõe fomentar “a formação de consórcios entre 
universidades públicas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de 
plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão”, de acordo com a Lei no 13.052, de 25 de junho de 2014, que entre 
outras ações, aprovou o novo PNE. 

Os primeiros Simpósios Regionais da ABHR foram realizados em 2013, nas regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste, sendo que o 1º Simpósio Sudeste aconteceu concomitantemente ao 1º Simpósio Internacional da ABHR 
e o 1º Fazendo Arte da ABHR, conjunto de atividades artísticas da Associação. O marco inaugurador das 
atividades da ABHR Nordeste foi a realização do 1º Simpósio Nordeste, entre 28 e 31 de maio de 2013, na 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).   

O 3º Simpósio Sul da ABHR, realizado na UFSC, em 2017, ocorre simultaneamente ao 1º  Fazendo Arte 
da ABHR Sul, mostra cultural e artística, ao 1o Concurso de Fotos da ABHR – Religião, Educação e Diversidade, 
ao Fórum Social da ABHR, momento de reflexão e tomada de atitude em relação às ondas contemporâneas de 
intolerância e a necessidade de uma educação inclusiva e sensível às diferenças, e a duas atividades de 
formação para a cidadania, direcionadas respectivamente aos públicos infantil e adolescente, a ABHRinha e a 
ABHR Jovem. A preocupação com o contexto que vivemos no tempo presente, de avanço de um 
conservadorismo reacionário que procura obstacularizar avanços democráticos, tem impulsionado a ABHR, desde 
a realização do seu 1º Simpósio Sudeste / 1º Simpósio Internacional, em 2013, que teve como tema as 
Diversidades e (in)tolerâncias; sua “Carta aberta em repúdio à intolerância religiosa e demais intolerâncias”, 
publicada em 25 de junho de 2015, data de seu aniversário de 16 anos; e, mais recentemente, a “Carta Aberta 
Coletiva de Repúdio à Intolerância Religiosa”, proposta pela ABHR e ACRSM, co-assinada pela ABA, ANPUH, 
ANPTECRE, GTHRR/ANPUH, ISER e SOTER, e publicada em fins de julho de 2015. Ambas as Cartas seguem 
após essa apresentação.  

O 3º Simpósio Sul da ABHR apresenta e aprofunda temas associados às (in)tolerâncias e violências a 
diversas pessoas, com distintas crenças e descrenças. As reflexões também incidem sobre preconceitos em razão 
de marcadores sociais como identidades de gênero e orientações sexuais, conexões da religião com a política, 
deslocamentos identitários e teorias e metodologias dos estudos de religiões e religiosidades.  

 A Direção Nacional da ABHR e a Coordenação da ABHR Sul gostariam de reforçar suas melhores boas-
vindas e desejar que o compartilhamento de experiências durante o evento vise, antes de tudo, um mundo mais 
acolhedor a todas/os/es. Vamos fazer um bom evento juntas/os/es. 

 

 
Eduardo Meinberg de Albuquerque  

Maranhão Fo 

Presidência da ABHR   

Coordenação do Simpósio 

 
Cristine Gorski Severo  

Tesouraria da ABHR 

Coordenação da ABHR Sul 

Coordenação do Simpósio
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Carta da ABHR em repúdio à intolerância religiosa e 

demais intolerâncias 
25 de julho de 2015 

 

Neste 25 de junho de 2015, data em que a Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR), 

entidade acadêmica não-confessional e apartidária, completa 16 anos de atuação que deveriam ser festejados 

com alegria, nossos sentimentos se encontram na iminência do luto.  

Este intenso pesar se deve à crescente onda de intolerância, reacionarismo e fundamentalismo que vem 

assolando o Brasil e aviltando a concepção de sociedade plural, relacionada a múltiplos episódios de violência 

simbólica e física a pessoas de diferentes expressões religiosas, especialmente de religiões de matriz afro-

brasileira e do espiritismo kardecista, e também a pessoas sem-religião, ateias e agnósticas. Devemos recordar 

que a liberdade de crença é um direito fundamental assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e por nossa Constituição: 

 

"Toda pessoa tem o direito à liberdade de 

pensamento, consciência e religião; este direito inclui 

a liberdade de mudar de religião ou crença e a 

liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 

ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 

isolada ou coletivamente, em público ou em 

particular". (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 1948). 

"Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza [...] é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 

da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias”. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL,1988).  

 

 

Além de manifestações de intolerância religiosa, desdobram-se uma multiplicidade de violações igualmente 

execráveis aos Direitos Humanos e constitucionais, por conta de marcadores sociais distintos, como sexismo, 

misoginia, machismo, androcentrismo, capacitismo, racismo, colorismo, etnocentrismo, elitismo, lesbofobia, 

transfobia, homofobia, bifobia, etarismo, xenofobia, discriminação socioeconômica e de procedência regional, 

dentre uma miríade de outras, muitas vezes amalgamadas. A intolerância pode ser interseccional: o 

fundamentalismo religioso entrecruza com o de gênero, o étnico, o de orientação afetiva, dentre outras equações. 

Assim, nos solidarizamos com todas e todos que vêm sofrendo discriminações devido às suas escolhas religiosas 

ou a-religiosas, orientações afetivas e/ou sexuais, identidades de gênero, raças, cores, aparências, origens, 

limitações e necessidades especiais, ou por outros motivos.  

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

pautas supostamente fundamentadas em pressupostos religiosos e que pretendem barrar avanços de minorias 

políticas, deslegitimando a diversidade do tecido social. O Brasil é um país caracterizado pela multiplicidade de 

formas de existir: todas/os cidadãs e cidadãos devem ter os mesmos direitos e deveres, independentemente de 

suas religiões e de outros marcadores identitários.  

A ABHR tem promovido discussões sobre política, religião e violações dos Direitos Humanos. Em 2013, na USP, 

realizamos um Simpósio Internacional / Regional que teve como tema as Diversidades e (In)Tolerâncias 

Religiosas. Neste ano, temos prevista a realização de 5 Simpósios Regionais que tem Gênero e Religião como 

tema gerador, relacionado às pluralidades e discriminações. O primeiro será realizado na UFPE em setembro. 

Simultaneamente, ofereceremos atividades direcionadas aos públicos infantil e adolescente. Sabemos que isto 

não é suficiente e que são necessárias atitudes mais propositivas. Convidamos todas e todos para que participem 

das discussões destes e de outros fóruns, e que pensemos juntas/os em formas proativas de atuação contra todas 

a formas de intolerâncias. Acreditemos na Educação: se uma pessoa aprende a odiar e ser intolerante, também 

pode aprender a respeitar.  

A ABHR demonstra seu apoio e solidariedade a quem sofre intolerância religiosa ou por conta de outros 

marcadores sociais, de modo interseccional ou não. A ABHR apresenta seu veemente repúdio em relação a 

qualquer forma de intolerância, fundamentalismo e discriminação. Entendemos que tais práticas violam 

direitos constitucionais e legítimos de cidadania e atentam contra os Direitos Humanos em sua forma mais 

ampla. Sentimo-nos próximos ao luto, mas, ainda não enlutados, lutemos – sempre pacificamente, através de 

ideias e atitudes proficientes. A ABHR assume aqui seu papel de colaboradora nas reflexões e na preservação da 

democracia, cidadania, sociedade plural e diversidade humana, que se encontram em risco de falência. 

 
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº

  

Presidência da ABHR – Associação Brasileira de História das Religiões
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Programação 

Programação Geral 

20/11 – Segunda-feira 21/11 – Terça-feira 22/11 – Quarta-feira 

8h00 às 9h30 
 

Oficinas 

8h00 às 9h30 
 

Oficinas 

8h00 às 9h30 
 

Oficinas 

9h30 às 12h30 
 

Mesas Redondas 
1 e 2 

9h30 às 12h30 
 

Mesas Redondas 
3, 4 e 5 

9h30 às 12h30 
 

Mesas Redondas 
6, 7 e 8 

12h30 às 13h30 
Pausa para almoço 

12h30 às 13h30 
Pausa para almoço 

12h30 às 13h30 
Pausa para almoço 

13h30 às 15h00 
 

Minicursos 

13h30 às 15h00 
 

Minicursos 

13h30 às 15h00 
 

Minicursos 

15h00 às 18h00 
 

Grupos de Trabalho 

15h00 às 18h00 
 

Grupos de Trabalho 

15h00 às 18h00 
 

Grupos de Trabalho 

18h00 às 18h30 
Coffee Break 

18h00 às 18h30 
Coffee Break 

18h00 às 18h30 
Coffee Break 

18h30 às 20h30 
 

Sessão de Abertura 
 

Apresentação do Evento 
 

Mesa de Abertura 

18h30 às 20h30 
 

Sessão Central 
 

Lançamento de Publicações 
 

Fórum Social da ABHR 

18h30 às 20h30 
 

Sessão de Encerramento 
 

Mesa de Encerramento 
 

Carta do Evento 
 

Premiação de Pôsteres e do Concurso de 
Fotos 

20h30 
 

Fazendo Arte 

20h30 
 

Fazendo Arte  

20h30 
 

Fazendo Arte 

 

Programação do Fazendo Arte  
Dia e horário Atividade Artista 

20/11, após a Sessão de Abertura Apresentação de Cantos em 
Iorubá 

Pai Keko de OYÁ 

21/11, após o Fórum Social da ABHR Another Brick In The Wall  Karina Ártemis Afrodite  

21/11, após o Fórum Social da ABHR Ebó Brasileiro Terreiro de Oxalá/ Lisa e Hilton Pinheiro e 
Michel 

21/11, após o Fórum Social da ABHR Andança Grupo de Danças Ciganas da UFSC  

22/11, 18h  Donas de Nós Alexsandra Bertoli e Geanna Abreu 

22/11, após a Sessão de Encerramento Festa das Diversidades (por adesão R$ 10,00) 
Roda de Samba na Casa da Verônica (Rua Aldo Alves, 125, Saco dos 

Limões) 
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Programação da ABHRinha e ABHR Jovem 
20 de novembro, às 19h, Laboratório de Linguagem do Colégio de Aplicação / UFSC 

  

ABHRinha e ABHR Jovem 

  
Atividades educativas da ABHR de estímulo à cidadania e respeito religioso, oferecidas 

desde 2015 ao público infantil e adolescente durante nossos Simpósios 
  

 
O legado místico dos Preto Velhos sob a perspectiva jovem  

 
Ministrantes: Arlyse Ditter, Evelin Brito e Glaucia Costa (UFSC) 

Coorganização: Renata de Souza, UCM 
 
O projeto de pesquisa e extensão “Confraria Literária do Colégio de Aplicação da UFSC: incentivo à leitura e 
ativismo cultural” aproxima a comunidade interna e externa da instituição a objetos culturais de diversos temas 
ou autores, numa perspectiva horizontal – idades, formações e fluências leitoras bem diferentes. O objetivo é 
ampliar o repertório cultural dos confrades. O legado místico dos preto velhos vem ao projeto para ampliarmos a 
discussão em torno da diversidade e a intolerância religiosa. A metologia do projeto prevê uma discussão 
catalisada por uma intervenção lúdica, através das linguagens (música, cinema, teatro, literatura, artes plásticas). 
Portanto, o evento é delineado para, a partir da experiência estética, encontrar as ideias, as inúmeras formas de 
ler o tema. Os preto velhos são entidades da umbanda que se apresentam como africanos ou velhos escravos e, 
por terem sofrido muito em vida e mortes muito cruéis, seu legado é a prática da caridade. A jovem que conduzirá 
o evento é umbandista e, além de descrever vários elementos sobre os preto velhos (histórias, rituais e 
simbologia), relatará sua prática e construção de sua identidade. 

 

Credenciamento 
 

 

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

Dia 20/11 21/11 22/11 

Horário 08 h às 18 h 

Local Hall do Auditório Henrique 
Fontes – Centro de 

Comunicação e Expressão 
(CCE) – Bloco B - Térreo 

 

As mesas de recepção serão divididas em: 
 

Credenciamento de pessoas isentas de pagamento de inscrição 

• Coordenadores/as e comentadores/as de GTs 
• Conferencistas, participantes de Mesas 
• Ministrantes de minicursos e oficinas 
• Participantes do Fazendo Arte (FA), ABHR Jovem e ABHRinha 
OBS: O credenciamento só será feito mediante apresentação de documento oficial com foto. 

 

Credenciamento de pagantes 

• Participantes de GTs 
• Participantes de Minicursos e Oficinas 
• Ouvintes com direito a certificado 
OBS: O credenciamento só será feito mediante apresentação do comprovante de pagamento e de documento 
oficial com foto. 
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Sessão de Abertura 

Segunda-feira, 20 de novembro, das 18h30 às 20h30 
Auditório Henrique Fontes 

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B - Térreo 
 

Mantendo os trabalhos abertos: Educação, religião e respeito às diversidades  

Cristine Gorski Severo 
• Coordenação  da ABHR Sul  

• Coordenação do Simpósio  

 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

• Presidência da ABHR 

• Coordenação do Simpósio 

Mesa de Abertura: As línguas das religiosidades 

 

Yeda Pessoa de Castro (UFBA/UNEB)  

Doutora em Línguas Africanas pela Universidade Nacional do Zaire, consultora técnica em 
Línguas Africanas do Museu da Língua Portuguesa, Membro da Academia de Letras da 
Bahia. Comitê Científico Brasileiro do Projeto Rota do Escravo da UNESCO e do Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN em Línguas e Culturas Africanas. 
Condecorada pelo Itamaraty no grau de Comendadora da Ordem do Rio Branco. Atuou 
como professora visitante em universidades da África e do Caribe. Na Bahia, fundou o 

Museu Afro-Brasileiro em Salvador.  
 

A identidade tecida pela palavra em contextos afrobrasileiros 
 

O maior centro de resistência e defesa cultural do negroafricano transplantado para as Américas em escravidão 
por quatro séculos consecutivos está na religião, na constituição de organizações de caráter lúdico-
sociorreligiosas como centros de resistência pacífica, mas não passiva diante da opressão, baseadas em padrões 
comuns de tradições negroafricanas, em um sistema de crenças, modo de adoração e um repertório linguístico 
africano como meio de transmissão e expressão simbólica de seus valores ancestrais. Tal repertório, conhecido 
como língua-de-santo, é constituído por um sistema lexical de diferentes línguas africanas que foram faladas no 
Brasil sob regime colonial e escravista, e um dos critérios marcantes na diferenciação entre os candomblés que se 
dizem de “nação” encontra-se na procedência meramente formal de suas marcas lexicais africanas, sejam elas 
nagô-ketu, mina-jeje ou congo-angola, fonte das africanias em curso no português do Brasil. Nesse contexto, cada 
palavra-de-santo deixa de ser apenas um significante para tornar-se ela mesma um dos elementos construtivos do 
tecido de uma nova realidade elaborada como meio de resguardar a herança cultural do seus falantes que, na 
interação, ao escolher uma variedade linguística, está valorizando e afirmando sua identidade etnorreligiosa. 
Nesta apresentação, abordaremos especificidades da língua-de-santo e sua relação com a identidade religiosa. 
 

Sônia Queiroz (UFMG)  

Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral 
na UNEB-Salvador. É professora e pesquisadora da Faculdade de Letras da UFMG. 

 
Línguas e religiosidade banto no Sudeste brasileiro  

 
Nossas pesquisas se iniciaram com falares afrobrasileiros ainda vivos no Brasil na segunda 
metade do século XX. Descrevemos a Língua da Tabatinga ou Língua do negro da Costa, 
falada nos bairros da Tabatinga e Cruz do Monte, na cidade de Bom Despacho, em Minas 
Gerais. Buscamos, num segundo momento, a presença de matriz banto em narrativas de tradição oral, e 
encontramos muitas aproximações, no que diz respeito aos enredos e personagens (especialmente os animais), 
mas muito poucas palavras de origem africana. Num terceiro momento, buscamos nos cantos, e encontramos os 
vissungos, cantos dos ritos cotidianos envolvendo o trabalho de mineração e também o ritual do enterro, e no 
Reinado do Rosário, comunidade religiosa fundada na Irmandade e fundamentada nos tambores sagrados. 
Recentemente, algumas comunidades do Rosário, assim como terreiros de umbanda, têm manifestado um 
interesse especial pela ampliação (ou retomada) do conhecimento das línguas banto ou Línguas de Angola, o que 
coloca para a educação (e a pesquisa) novas demandas e desafios. 
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Cristine Gorski Severo (UFSC) 

Doutora em Teoria e Análise Lingüística pela UFSC e pós-doutora em Políticas Linguísticas 
pela Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA). É professora associada da Universidade 
Federal de Santa Catarina, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística 
e pesquisadora do CNPq. Lidera o grupo de pesquisa Políticas Linguísticas Críticas (CNPq).  

 
Línguas indígenas e africanas no Brasil Colonial: uma construção político-religiosa 

 
Discorre-se sobre aspectos político-religiosos que caracterizam o percurso discursivo 

envolvendo as línguas indígenas e africanas no contexto colonial, a partir do enfoque das políticas linguísticas 
críticas. As políticas linguísticas coloniais englobam tanto as políticas linguísticas católicas, como as políticas 
linguísticas do Reino português, que foram aproximadas pela instituição do Padroado. A relação entre os jesuítas 
e o projeto colonial do reino foi atravessada por uma dialética entre uma doutrina profética, praticada no lugar de 
ação, e uma doutrina oficial, praticada no lugar acadêmico. De forma correlata, podemos aventar a existência de 
uma política linguística missionária de natureza acadêmica, incluindo os colégios jesuíticos e a ritualística, e outra 
profética e voltada para a ação. Nessa apresentação, consideramos, comparativamente, as políticas linguísticas 
coloniais voltadas para as populações indígenas e africanas no Brasil a partir daqueles dois olhares. Assumimos, 
para tanto, que as línguas não são realidades previamente dadas, mas produto de práticas políticas, religiosas e 
sociais específicas. 
 

Mediação: Du Meinberg Maranhão 

Programação artística do Fazendo Arte 

Logo após o término da Mesa de Abertura
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Sessão Central 

Terça-feira, 21 de novembro, das 18h30 às 20h30 
Auditório Henrique Fontes 

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B – Térreo 
 

Lançamento de publicações do Simpósio 

 

Condução: Ana Luiza Gouvêia Neto, UFJF 

 

Coleção 3o Simpósio Sul da ABHR 

 

Educação, religião e respeito às diversidades (Vol.1 e Vol.2)

 

 
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº, Cristine Gorski Severo (Orgs.) 
Florianópolis: ABHR, Fogo Editorial, 2017 
  
A Coleção 3o Simpósio Sul da ABHR, que tem como tema Educação, religião e respeito às diversidades, 
apresenta as conferências de Mesas Redondas do evento, e trabalhos selecionados entre Grupos de Trabalho. 
 

Anais do 3º Simpósio Sul da ABHR 
 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº, Cristine Gorski Severo (Orgs.) 
Florianópolis: ABHR, 2017 

 
Em conjunto com os volumes do livro do evento, seleção de escritos de conferências em mesas e textos selecionados 
de GTs, os Anais do 3º Simpósio Sul da ABHR, contendo textos completos de comunicadoras/es orais em Grupos de 
Trabalho (GTs), representam parte muito relevante da produção bibliográfica do Simpósio. A produção bibliográfica do 
Simpósio conta com trabalho proficiente da Comissão de Redação. 

 
Caderno de Programação e Resumos do 3º Simpósio Sul da ABHR 
 
Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fº, Cristine Gorski Severo (Orgs.) 
Florianópolis: ABHR, 2017   
 
Parte importante da produção bibliográfica do Simpósio está no seu Caderno de Programação e Resumos, que 
apresenta não só as diversificadas atividades do mesmo, como dão amostras do que foi apresentado nos Grupos de 
Trabalho (GTs). A versão mais detalhada do Caderno está on-line, em www.abhrsul.paginas.ufsc.br. 

 

Lançamento de publicações 

 

PLURA – Revista de Estudos de Religião da ABHR  

Comissão de Redação da ABHR 

 

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

de História das Religiões (ABHR). Trata-se de uma publicação eletrônica destinada à divulgação da pesquisa acadêmica 

na área dos estudos de religião. São publicados artigos originais, traduções, documentos históricos, entrevistas e 

resenhas produzidos nos diferentes campos das ciências humanas. As publicações comportam, assim, tanto 

abordagens e perspectivas teórica e metodologicamente plurais, quanto temas diversos relacionados ao universo das 

religiões e religiosidades.  O periódico recebe submissões de artigos e resenhas em fluxo contínuo.  

 

Além do que se vê: magnetismos, ectoplasmas e paracirurgias 
 

Gustavo Ruiz Chiesa 
Porto Alegre: Multifoco, 2016 

 
Perceber o mundo de outra forma, com outros olhos, outras lentes. Desenvolvo nesse ensaio três 
modos de conhecer, três caminhos alternativos criativamente construídos ao longo de três séculos. 
Iniciaremos esse percurso voltando nossa atenção para os fluidos magnéticos que atravessam e 
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constituem nossos corpos e nos conectam ao ambiente. Em seguida, entraremos em contato com seres e substâncias 
nada habituais e bem difíceis de serem definidas ou capturadas. Mais adiante, pensaremos a respeito de nossa saúde, 
nosso corpo, e descobriremos que existem diferentes possibilidades de perceber e ser afetado por tudo o que nos cerca. 
Por fim, apresentaremos os principais conceitos dessa outra maneira de pensar o mundo e viver a vida. Uma maneira 
menos fragmentada ou apressada; mais ecológica ou sagrada. Durante essa jornada, seremos acompanhados por uma 
série de cientistas e pensadores que superaram barreiras e não desistiram de improvisar caminhos e olhar para aquilo 
que está além do que se vê. 
 

 
Bom Jardim dos Santos: plantas, religiosidades populares e seus fluxos em Guarani 
das Missões (RS) 

 
Juliano Florczak Almeida 
Porto Alegre: UFRGS Editora, 2016  
 
Bom jardim dos santos consiste em uma etnografia com as plantas que participam de práticas das 
religiosidades populares em Guarani das Missões, município do noroeste do Rio Grande do Sul. O 
autor, que nasceu em Guarani e para lá retornou como aprendiz de etnógrafo e de jardineiro, 
conduz o leitor pelos caminhos das plantas, trajetórias que colocam em questão uma série de 

dicotomias, como natureza e cultura, dádiva e mercadoria, tradicional e moderno, popular e erudito. Circulando com 
flores e folhagens por jardins e hortas, floriculturas e redes de reciprocidade, capelas e cemitérios, infusões e xaropes, a 
etnografia desafia os limites das plantas, enfatizando os fluxos que as atravessam. Carregadas de poesia, as páginas do 
livro garantem uma viagem pelas antropologias dos materiais, da religião e do corpo e da saúde. A pesquisa recebeu o 
primeiro lugar no prêmio Heloísa Alberto Torres, oferecido pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em 2014. 

 
 

Compêndios do Ensino Religioso 
 

Sérgio Rogério Azevedo Junqueira; Laude Erandi Brandenburg; Remí Klein (Orgs.) 
São Paulo: Vozes, 2017. 

 
O Compêndio do Ensino Religioso é resultado de um processo de resistência de uma área de 
conhecimento. Procura dar um panorama dos principais assuntos que envolvem essa área do 
saber. Aborda aspectos da história, da legislação e da organização do Ensino Religioso e 
contextualiza o ensino e a aprendizagem ao apontar a dimensão epistemológica e prática no 
currículo escolar. 

 
 
 

Devote della Vergine: histórias de Mulheres em Nova Trento  
 
Elis Facchini 
Nova Trento: Nova Trento, 2017 
 
O livro-reportagem “Devote della Vergine: histórias de mulheres em Nova Trento” apresenta o perfil 
de mulheres na sociedade neotrentina, tanto no que diz respeito ao contexto religioso quanto ao 
dia-a-dia de cada uma das personagens. Para tanto, são retratadas as particularidades do 
município de Nova Trento: a imigração, as influências religiosas, as instituições comandadas pela 
Igreja Católica e, ainda, o papel das mulheres nas relações de trabalho. Este livro-reportagem foi 
concretizado por meio de histórias orais da comunidade, principalmente por pessoas idosas ligadas 

ou não a organizações que “disciplinaram” mulheres, do início do século 20 até meados da década de 1960. Entre as 
entidades, destaque para a Pia União das Filhas de Maria, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e o 
Apostolado da Oração. Por fim, o grande legado desta publicação é trazer o olhar feminino da história do município de 
Nova Trento. 

 
O Corpo da Roupa 

 

Letícia Lanz 
Curitiba: Transgente, 2015 

 

Este é o primeiro manual, compêndio ou livro introdutório sobre Estudos Transgêneros escrito 
originalmente em língua portuguesa. Com uma abordagem original e desafiadora, são 
apresentados temas fundamentais estudados por essa disciplina, como corpo, roupa, gênero, 
transgressão de gênero, identidades gênero-divergentes, família, escola, armário, transição, 
passabilidade e tantos outros. Com a sua publicação, buscamos preencher a lacuna até agora existente em nossa 
língua, de um livro onde se possa adquirir uma visão geral do complexo território transgênero, a partir dos seus 
principais fundamentos teóricos, do seu campo de aplicação prática e dos grandes conflitos, debates e problematizações 
que essa área de estudos envolve no mundo contemporâneo. 
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O silêncio e o segredo do cabeça de cuia: violência contra gays, 
homofobia e militância LGBT no Vale do Rio Guaribas  
 
Paulo Mafra 
Curitiba : Appris, 2015 
 
Partindo das narrativas lendárias de uma das mais antigas figuras mitológicas que 
desenha a fundação da sociedade colonizadora do Piauí, este livro problematiza o 

cenário do silêncio e segredo coletivo acerca dos assassinatos e suicídios de homossexuais no interior do Estado que 
preserva a maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano, maior proporção de católicos, um dos 
maiores índices de desigualdade social e, curiosamente, um dos menores números de registros da violência homofóbica 
do Brasil. Abrindo as urnas funerárias do decadente discurso heteronormativo e dessecando os mecanismos de poder 
que engendram os dispositivos das sexualidades, o autor, valendo-se do antigo ofício dos historiadores sobre as ruínas 
da guerra, dialoga com doze sobreviventes do Vale do Rio Guaribas, protegidos pelos codinomes de tribos e povos 
indígenas exterminados no interior do Nordeste brasileiro e rompe com o pacto de silêncio dos cemitérios, provocando 
ruídos e visibilidades da violência contra gays, homofobia e diversidade sexual nas cidades do interior do Piauí. 

 
O Som da Reforma: a música do tempo dos primeiros protestantes 

 
Joêzer Mendonça(org.) 

Curitiba: Editora CRV, 2017 
 
Este livro se alinha à memória dos 500 anos da Reforma Protestante e suas 
reformulações musicais; a obra está perpassada por olhares e escutas que 
contemplam distintas perspectivas sobre a música do tempo dos primeiros 
protestantes. Nesse sentido, participam deste livro pesquisadores e professores de diferentes campos de conhecimento 
e vivências teológicas e musicais, trazendo saberes da Musicologia, da Teologia, da História, da Educação e da 
Sociologia, com o objetivo de fazer um retrospecto das práticas litúrgicas e musicais mobilizadas durante as reformas 
cristãs dos séculos XVI e XVII e também analisar sua repercussão sobre os fiéis e sobre a prática musical das igrejas, 
das escolas, dos compositores, enfim, da vida social e religiosa. Ao fim, nosso desenrolar cronológico salta para o 
século XXI a fim de examinar como o pensamento musical reformado incide na prática musical dos evangélicos 
contemporâneos. 

 
Wicca no Brasil: magia, adesão e permanência 
 
Karina Bezerra 
São Paulo: Fonte Editorial, 2017. 
 
A religião Wicca teve início na década de 50 do século XX na Inglaterra e, desde então, adentrou 
em diversos outros países, sendo um deles o Brasil, onde o movimento wiccano se encontra 
consolidado – embora seja pouco conhecido e menos ainda estudado. O conhecimento da sua 
dinâmica social descortina perspectivas interessantes para a compreensão dos novos movimentos 
religiosos brasileiros. Este trabalho busca, então, identificar entre os praticantes da Wicca, da 

Região Metropolitana do Recife, tanto solitários, quanto membros de grupos, os meios pelos quais, e as motivações que 
levaram ao ingresso e permanência deles na religião. Para isso, foi feito um estudo do desenvolvimento histórico da 
Wicca na Inglaterra e Estados Unidos, uma pesquisa documental da Wicca no Brasil, e uma história oral e descrição 
fenomenológica do movimento wiccano no Grande Recife. Foram aplicados quarenta questionários e feitas quatro 
entrevistas. A interpretação dos dados obtidos na bibliografia, documentos, entrevistas e questionários apoiou-se no 
conceito de “escolha racional”, desenvolvido na sociologia da religião de Stark e Bainbridge. 
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Fórum Social da ABHR: 

Por uma educação respeitosa às diversidades 
 

Terça-feira, 21 de novembro, das 19h30 às 20h30 
Auditório Henrique Fontes 

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B – Térreo 
 
 

O Fórum Social da ABHR é o espaço de acolhimento e adensamento de diálogos envolvendo a educação para 

os Direitos Humanos e o respeito à pluralidade, servindo para a reflexão de ações propositivas. 

Serão acolhidas propostas de cartas e moções de encaminhamento, apoio e repúdio, de pessoas regularmente 

inscritas no evento. Os arquivos podem ser entregues de duas formas: Por e-mail (abhrsul@gmail.com), em 

documento em formato Word, até o meio-dia de 21 de novembro; ou pessoalmente, impresso, à Secretaria ou ao 

Credenciamento do evento, até as 16h do dia 21 de novembro, que repassará à análise da Diretoria da 

Associação. 

 

Outras atividades do Fórum: 

 

Apresentação do Conselho de Direitos Humanos da Associação Brasileira de História das Religiões, (CDH / 

ABHR) criado em 2015. O Conselheiro Paulo Mafra de Souza dará informes. 

 

Lançamento do Núcleo de Apoio aos Direitos Humanos (NUADH), do Centro Universitário Leonardo Da Vinci 

(Uniasselvi), pelo Associado Thiago Rodrigo da Silva. 

 

Mediação:     

Ana Luiza Gouvêia Neto 
Carlos André Macêdo Cavalcanti 

Cristine Gorski Severo  
Du Meinberg Maranhão  

 
(Diretoria da ABHR) 

 
 

Programação artística do Fazendo Arte 
Logo após o término do Fórum Social da ABHR 
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Sessão de encerramento 
Quarta-feira, 22 de novembro, das 18h30 às 20h30 

Auditório Henrique Fontes 
Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B – Térreo 

 

Mesa de Encerramento: Tomando partido das sensibilidades e diversidades (e sem 
“ideologia de gênero”) 

 
 

Marlene de Fáveri 

 
Doutorado e Mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Professora de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
 
 

A "ideologia de gênero" - onde está a incoerência? 
 
O espaço privado foi controlado ao longo da história, e o foi porque é um lugar político; então, 

o privado e político, produz disputas. Se o gênero é um lugar de relações de poder, por que pessoas se 
incomodam com o gênero como categoria para analisar a sociedade? Quem se incomoda, e por quê? Que 
relações de poder são essas? Construídas na cultura, na educação, nos discursos eivados de pré-conceitos, se 
espalham e são reproduzidos nas tribunas; nos tribunais; nos templos; no parlamento; em diferentes instituições, 
religiosas ou não, e fomentam a discórdia. Onde está a incoerência dos discursos que demonizam as mulheres e 
o gênero nos dias atuais? 
 
 

Letícia Lanz 

Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Fundadora do Movimento Transgente  

Diretora da Associação Brasileira de Pessoas Transgêneras (ABRAT) 
 
 

Ideologia de gênero: uma invenção do catolicismo ultraconservador para combater o 
avanço da mulher na sociedade 

 
A “ideologia de gênero” nega a separação radical que existe entre sexo biológico e gênero, sendo o sexo biológico 
“herdado” da natureza e o gênero compulsoriamente ensinado pela sociedade. Padres, bispos e cardeais, todos 
homens, não uma mulher sequer nos seus quadros, afirmam abertamente que alguém é mulher porque “nasceu 
mulher, por vontade e obra do Criador” e não por determinação da sociedade e época em que a pessoa nasceu, 
como afirmou Simone de Beauvoir (que eles odeiam) em 1949, ao dizer que ninguém nasce mulher (nem homem): 
aprende a ser. A “ideologia de gênero” é uma produção dos religiosos, baseada na bíblia, e que não encontra a 
menor sustentação nem na biologia, nem na genética, nem na sociologia e na antropologia contemporânea. A 
pessoa nasce inteiramente “desaculturada”, ou seja, totalmente desapetrechada para viver nesse mundo, 
independentemente de ter um pinto ou uma xoxota. Tudo que ela vai ser, ela deverá aprender a ser, através de um 
lento e ininterrupto processo de socialização que é, verdadeiramente, o que a transforma em “homem” e “mulher” na 
sociedade. Não é o contrário, como pregam os religiosos ultraconservadores, como se a presença de um pênis ou de 
uma vagina automaticamente produzisse um homem ou uma mulher do ponto de vista sociopolítico-cultural. 
 
 

Du Meinberg Maranhão 

Presidência da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR) 
Pós-Doutorado em História e Pós-Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (USFC); Doutorado em História pela Universidade de 
São Paulo (USP); Mestrado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC). Coordenação da Fogo Editorial. 

 
“Eu deformei meu corpo e Jesus não me aceita mais no Céu”: “ideologia de gênero”, 

“cura trans/gay/” e “cristofobia”  
 

Existe uma “ideologia de gênero”? Há uma “cristofobia” no Brasil contemporâneo? É possível “curar, restaurar e 
libertar” pessoas entendidas como “doentes” e “endemoninhadas” por não serem cisgêneras ou heterossexuais? 
Uma travesti que realizou cirurgias para adaptar seu corpo à sua subjetividade estaria “encapetada” e “deformada” 
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e assim, impedida de conhecer o Reino dos Céus? Quais os dispositivos que fundamentam sofismas que podem 
conduzir à intolerância extremista e em alguns casos, ao suicídio e ao assassinato? Essa apresentação se 
fundamenta em pesquisa de campo em ministérios evangélicos especializados em “cura, restauração e libertação” 
de pessoas trans e pessoas homossexuais, e em igrejas evangélicas que se denominam inclusivas, e procurará 
refletir sobre os impactos de alguns dos discursos evangélicos contemporâneos nas subjetividades e 
sensibilidades de pessoas transgêneras e pessoas não-hétero. Em tempos em que bonecos simulando Judith 
Butler são confeccionados e queimados em praça pública, remetendo à caça às bruxas; que pessoas que 
pesquisam gênero e religião são perseguidas e livros acadêmicos são alvos de censura, indagamos: o quão 
urgente é que estudemos religião e gênero? Que tomemos partido das sensibilidades e das diversidades?  
 

 
Condução: Paula Guimarães (Portal Catarinas) 

 
 

Fechando os Trabalhos (com esperança de dias melhores)  
 

Leitura da Carta do Simpósio, premiação de pôsteres e do concurso de fotografias. 
 
 

Cristine Gorski Severo 

Coordenação  da ABHR Sul  
Coordenação do Simpósio  
 

Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Fo 

Presidência da ABHR 
Coordenação do Simpósio 

 

 
Programação artística do Fazendo Arte 

Logo após o término os encerramentos dos trabalhos. 
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Mesas 
9h30 às 12h30 

 
MR1 – Abrindo os trabalhos: Mulheres negras falam de racismo religoso 

 
20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 9h30 às 12h30 

Auditório Henrique Fontes  
Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B - Térreo 

 

Coordenação 

Cauane Maia, Universidade Federal de Santa Catarina  
 

Participantes 

 
Alexandra Alencar Assis 
 
Doutora em Antropologia Social (UFSC), mestra em Antropologia Social (UFSC), pesquisadora do 
Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas (NUER/UFSC). 

 
 

Mulheres Negras de Axé e suas lutas por reconhecimento e valorização 

 
Essa fala busca apresentar os dados referentes às lideranças femininas e negras das casas de religiões de matriz 
africana de Florianópolis e municípios vizinhos, contidos no Mapeamento Territórios do Axé, realizado pelo 
NUER/UFSC, através de um convênio com IPHAN, publicado no ano de 2017. A partir deste contexto, serão tecidas 
relações entre esses dados, referências teóricas e empíricas, que objetivam se aprofundar no papel da mulher negra 
dentro dessas práticas religiosas, exaltando suas trajetórias de luta por reconhecimento e enfrentamentos ao racismo, 
ou mesmo ao sexismo e desrespeito religioso 

 
Bárbara Marques 

 
Yalorixá de Candomblé  

 
Racismo religioso e o outro: Luta por reconhecimento e identidade  

 
O lugar de fala e identidade da mulher negra de tradição de matriz africana é um ato político de 
comprometimento com tudo que se é, pois o racismo religioso é um dos mecanismos de 
manutenção de privilégios na disputa hegemônica do país. Esta fala tem como objetivo abordar a 
formação de uma identidade negra de Religiões de Matriz Africana enquanto ato político de resistência, discutir a 
manutenção de privilégios na disputa por hegemonia no país e exemplificar como o racismo afeta a identidade negra 
como um todo. A política é a nova arma de obtenção de poder e controle, onde se luta em meio a uma cultura não 
negra, e o conhecimento é a única forma de reconhecimento para que se combata todas as formas de preconceitos 
latentes na sociedade. 

 
Mãe Bia de Iemanjá  
 
Centro de Umbanda Pena Verde 

 
Intolerância às diversidades religiosas em Florianópolis 

 
Prestem atenção nas 3 palavras: Racismo, preconceito, intolerância. Entre os anos 70 / 80, 
surgem ataques verbais aos negros e aos religiosos de matriz africana. Em meados de 1990 a 
2000, os ataques foram ficando mais hostis e, novamente, tratou-se de preconceito extremado 
contra indivíduos pertencentes a uma raça, que eram considerados inferiores, bem como suas 
crenças religiosas. Entre 2015 e 2016, as pesquisas internacionais nos mostram que estamos 

no 23º lugar entre os países mais religiosos do mundo, com 79% de uma população que se diz “religiosa”. Diante do 
contexto de intolerância religiosa que presenciamos atualmente, relato na minha apresentação fatos que ocorreram ao 
Centro de Umbanda Pena Verde, em Florianópolis, Santa Catarina. Reforço que o Estado e o Poder Público que 
deveriam ser imparciais estão sendo omissos com atitudes e programas que pudessem acatar e resolver a questão do 
Racismo Religioso.  
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Vanda Pinedo 
 

Movimento Negro Unificado 
Sindicato Raça e Gênero 

 
 

Religiosidade de Matriz Africana e Umbanda, um patrimônio a ser respeitado 

 
Direitos precisam ser respeitados. Vejamos o que preconiza a Constituição Federal vigente em seu 
artigo 5º, VI, que dispõe ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”. Em meio 
a diferentes práticas religiosas presentes no país, por que só a de matriz africana, com seus adeptos, sofre 
historicamente ataques? Abordarei: A doença social e a reprodução de violências diversas; a religiosidade de matriz 
africana e a cosmo visão africana; formas de adequação ao sistema de opressão racista e de violências. Herdamos uma 
herança e precisamos defendê-la como fizeram nossos antepassados. O poder público ainda vive como se estivesse em 
pleno sistema escravista. Não estamos mais confinados ao fundo do pátio. Vivemos hoje um processo de múltiplas 
 resistências: legislações, denúncias internacionais, visibilidade como forma de garantia de direitos, além de pesquisas e 
estudos que podem chegar a políticas públicas. Tratou-se de uma longa caminhada, sendo que não admitiremos 
retrocessos. Assim, “Não queremos se tolerados, mas sim, respeitadas/os em  nosso direito de livre manifestação de 
nossa fé!” Quem é de Axé diz que é! E vem pra luta com fé! Axé. 

 

MR2 – Religião no Espaço Público: Caminhos abertos para a ação política? 
 

20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 9h30 às 12h30 
Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI), 2o andar, UFSC 

 

Coordenação 

Valdenesio Aduci Mendes, USJ 
 

Participantes 

 
Ana Claudia Ribas 
 
Doutora Interdisciplinar em Ciências Humanas (UFSC) 
Mestra em História do Tempo Presente (UDESC) 
Especialista em História Social (UDESC) 

 

 

 
Religião e Espaço Público: reflexões sobre a educação pública 

 
Cada indivíduo, como ser social, constrói e é construído pela cultura, pelas influências do meio, num diálogo de 
apropriação e resistência, que persiste por toda sua vida. E, neste processo, são muito importantes – mesmo que não 
exclusivas – as influências da religião e da escola. A laicidade do Estado e das instituições públicas, defendida desde o 
advento da modernidade, vem confrontar posicionamentos radicais propagados na última década, de intolerância frente 
a qualquer culto ou crença que não os seus. Tudo isso em uma sociedade em que religiosidade se encontra impregnada 
em todos os âmbitos, como pontuou André Droogers: uma religiosidade mínima brasileira. São questões presentes 
dentro da escola pública que atendem o ensino básico e médio, que deveria primar pela alteridade, pelo respeito à 
diferença, oferecendo uma educação de qualidade capaz de proporcionar cidadania. Merecem, desta forma, reflexões 
urgentes, para que direitos já adquiridos, não se percam na intolerância. 

 
Rogério Luiz de Souza 

 
Coordenador do Laboratório de Religiosidade e Cultura (LARC/UFSC). Pós-Doutor em Ciências 

Sociais pela Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales (EHHES); Doutor em História Cultural 
pela UFPR; Mestre em História pela UFSC. Professor Titular de História da UFSC 

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

militância e engajamento católico diante dos processos de mudança político-
econômica no Brasil (1945-1964) 

 
Muitos pensadores e militantes católicos brasileiros após os abalos da Segunda Guerra Mundial procuraram estar atentos 
ao pensamento católico francês e associar as suas estratégias de transformação social no campo escolar, político, 
econômico, sindical, teológico e outros espaços e campos de poder. Muitos foram até mesmo ao continente europeu e se 
enfronharam em experiências de trabalho, estudo, cooperação e vivências sociais. Foram pensadores, estudantes de 
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teologia, políticos, sindicalistas, padres, professores e operários que ao desembarcarem em França, Bélgica, Itália e 
Alemanha consumiram, ressignificaram e possibilitaram a circulação de um pensamento e de uma prática social que serviu 
para constituir um novo paradigma de ação político-econômica no Brasil. 

 
 

Clint Le Bruyns 
 
Diretor e Professor do Programa de Teologia e Desenvolvimento Universidade de KwaZulu-Natal 

 
Questões contemporâneas nos estudos sobre Teologia Pública? Insights e implicações 

a partir do Programa de Teologia e Desenvolvimento da UKZN na África do Sul 
 

Esta apresentação focará em observar os projetos de pesquisa sobre teologia pública provenientes do Programa de 
Teologia e Desenvolvimento da Universidade de KwaZulu-Natal na África do Sul. Será apresentado como um estudo de 
caso limitado a projetos de pesquisa e questões concernentes ao referido programa, como artigos, eventos e atividades 
acadêmicas que ocorreram nos últimos cinco anos. Durante o período de minha direção, foi emoldurado com uma 
abordagem de teologia pública libertadora com foco em desenvolvimento transformador e/ou transformação social não 
apenas na África do Sul, mas também na África de modo mais amplo e mesmo em outros continentes. Será apontada a 
contribuição para para os estudos em Teologia Pública, questionando pelo que se pode aprender deles, que implicações 
e carências podem apresentar. Esta análise fará uso da moldura de quatro componentes: Contexto, metodologia, 
conteúdo e aplicação, focando em demonstrar como estes se apresentam nos projetos de pesquisa enfatizando sua 
contribuição para o avanço da pesquisa sobre Teologia Pública. 

 
 

Felipe Gustavo Koch Buttelli 
 

Pesquisador no Programa de Teologia e Desenvolvimento da Universidade de KwaZulu-Natal, 
África do Sul 

 
 

Da Diaconia Transformadora ao Desenvolvimento Transformador: o papel das 
Organizações de Base Ecumênica no Espaço Público 

 
A pergunta pelo papel da religião no espaço público recebe uma ampla e multidisciplinar 
abordagem no meio acadêmico brasileiro. Sendo o Brasil um estado laico, a pergunta crítica pelos 
limites dessa ação define boa parte deste debate. Esta apresentação, no entanto, enfatiza o papel da religião no espaço 
público em sua histórica e ampla relação com os movimentos sociais, como observado na atuação de pessoas religiosas 
ecumênicas e de instituições na luta contra a ditadura, na defesa de presos políticos e dos direitos humanos. Essa 
atuação permanece em voga através do trabalho de organizações de base ecumênica que, por vezes, representam o 
braço social de instituições religiosas. Estas se articulam em rede com movimentos sociais e com a sociedade civil. 
Formulam sua agenda de atuação na defesa dos direitos humanos e pela manutenção do Estado democrático. São 
contrárias à intolerância religiosa com base em seus princípios religiosos e em postulados teológicos. Apresentaremos 
um quadro provisório deste universo de atuação pública da religião e introduziremos a noção teológica de diaconia como 
base para uma atuação transformadora visando desenvolvimento. 

 
 

MR3 – Religião, política e educação: Respeito às diversidades 
 

21 de novembro, 9h30 às 12h30 
Auditório Elke Hering 

Piso Superior da Biblioteca Central Universitária (BU), UFSC 
 

Coordenação 

Ana Luiza Gouvêia Neto, Universidade Federal de Juiz de Fora  
 

Participantes 

 
Aline Lemos da Cunha Della Libera 
 
Doutora em Educação pela UNISINOS; Mestra em Educação pela UFPEL. Professora do 
Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação da UFRGS. Membro do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFGRS  

 

A mulher negra e a maçã:  
assédio sexual, corpo-político e vivências religiosas 
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Levando em conta que o público feminino é maioria em práticas religiosas neopentecostais e os significados que estas 
atividades assumem em sua vida cotidiana, cumpre refletir sobre os direitos humanos das mulheres nestes espaços de 
convivência. Em especial, considerando histórica e politicamente as representações sociais sobre o corpo feminino 
negro, cumpre ampliar as lentes deste debate no que se refere às mulheres negras. Neste texto apresentamos, partindo 
de um estudo de caso, a experiência de duas mulheres negras com a denúncia de assédio sexual, previsto no rol dos 
crimes contra a liberdade sexual, no Art. 216-A do Código Penal Brasileiro. Nosso foco está nos relatos em que o 
desencorajamento da denúncia, fundamentado em princípios religiosos, tem obstaculizado a tentativa das mulheres em 
coibir estas ações no âmbito das comunidades religiosas com um todo e no seu caso específico. Sob este prisma, é 
possível identificar que máximas cristãs (perdão e amor ao próximo), axiomas fundamentalistas de subjugação das 
mulheres (natureza masculina e feminina), falta de apoio familiar e o descrédito nas instituições jurídicas para os grupos 
populares são alguns dos desafios enfrentados pelas denunciantes no cenário apresentado. 

 
 

Sérgio Rogério Azevedo Junqueira 
 

Livre Docente e Pós-Doutor em Ciências da Religião pela PUC/SP, Doutor e Mestre em Ciências da 
Educação na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, Pedagogo pela Universidade de Uberaba. 

Diretor do Instituto de Pesquisa e Formação Educação e Religião (IPFER) – Curitiba 

 
A diversidade religiosa na Escola: o que e como? 

 
Com objetivo de analisar a diversidade religiosa e sua relação com a educação brasileira, visando o 
projeto de  educar os cidadãos ao convívio respeitoso na sociedade. Para tal foi realizada uma pesquisa qualitativa, com 
método histórico e fundamentou-se na análise bibliográfica, subsidiada por leis educacionais, livros e revistas. E ao 
discorrer a história do Ensino Religioso no cenário brasileiro, revelou-se que com a Lei nº 9.475/97,  este componente 
curricular tornou-se parte dos currículos das escolas oficiais do Ensino Fundamental do Brasil, e a partir deste periodo, 
desmedidos esforços tem sido dirigidos para refletir sobre a diversidade cultural e religiosa do país, com vistas a 
contribuir para o conhecimento e respeito das diferentes expressões religiosas advindas da elaboração cultural que 
compõe a sociedade brasileira, formando cidadãos multiculturalistas. 

 
 

Fernando Lupercio Klingelfus 
 
Presidente Estadual do Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileira (PPLE)  

 
Empoderamento dos povos de matrizes africanas 

 
Nossa fala será sobre o empoderamento dos povos de matrizes africanas nos âmbitos religioso, 
racial e social. Defenderemos a ideia de que o povo de matrizes africanas deve ter espaço no 
âmbito político, com representantes desse grupo em todos segmentos desse âmbito. Trataremos 
também da intolerância religiosa, fato notório em todo nosso País, e das medidas que estão sendo 
tomadas, como, por exemplo, as frentes parlamentares em defesa dos povos de terreiro que em 

Santa Catarina estão sendo formadas em nove municípios e que estão coletando assinaturas para que a perseguição 
religiosa passe a ser tradada como ato de terrorismo. 

 
Uipirangi Franklin da Silva Câmara 

 
Doutor em Ciências da Religião. Faculdades OPET, Faculdade Educacional da LAPA/FAEL, 

Faculdade Cristã de Curitiba.  

 
 

Desmachização: reconfiguração do conteúdo de gênero masculino cristão como 
fundamento ao respeito pela diversidade 

Tomadas por uma influencia ideológica fundamentalista, as principais correntes cristãs têm aderido a um discurso de 
oposição e enfrentamento ao que denomina como Ideologia de Gênero. Antes focada na tentativa de inserir graus de 
perigos à sobrevivência da família e saúde emocional dos filhos, agora essa tendência cristã redireciona seu discurso ao 
suposto modelo masculino de macho definido por Deus no Gênesis. A referência, entretanto, é parcial ao pressupor que 
a afirmação de ser humano criado por Deus implica na normalidade por definição divina do conteúdo do gênero no ato 
de criação. O que se supõe é que essa leitura predominante é ingênua, seletiva, parcial e erguida sob vários equívocos 
e, na maior parte deles, fruto de uma hermenêutica orientada pela predominância da afirmação cultural do macho como 
normatizador das outras possibilidades de Gênero. Esse cenário é desafiado ao postular-se uma crítica ao conteúdo de 
gênero afirmado em Genesis, monstrando que o mesmo fere frontalmente a possibilidade de um ambiente de 
fraternidade, respeito, tolerância e afirmação de si, conceitos fundamentais para a saúde da Sociedade Brasileira no 
século XXI. 
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MR4 – Traduzindo o Sagrado: nas fronteiras linguísticas 
 

21 de novembro, 9h30 às 12h30 
Auditório Henrique Fontes  

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B – Térreo 
 

Coordenação 

Cristine Severo, UFSC 
 

Participantes 

 
João Eduardo Pinto Basto Lupi  
 
Pós-Doutor pelo Boston College; Doutor em Filosofia pela Universidade Católica de Portugal. 
Professor Adjunto de Filosofia na UFSC. Foi Presidente da Associação Brasileira de Filosofia 
Medieval (ABREM)  

 
 

A palavra obscura: o uso de idiomas misteriosos nas liturgias 
 

A problemática das questões de tradução, no âmbito das religiões, é vasta e trata, em primeiro lugar, das traduções dos 
idiomas religiosos, ou das linguagens usadas no culto que, em graus variáveis, são línguas sagradas, ou mesmo 
divinas. Porém, essa problemática atinge ainda outra questão paradoxal, que é a da não-tradução, e cuja pergunta 
inicial é: por que alguns idiomas religiosos em certas circunstâncias não são traduzidos, deixando, portanto, uma parte 
dos fiéis sem os compreender, e sem entender completamente o ritual? Mas pode-se continuar perguntando: esses 
idiomas são realmente incompreensíveis? A não-tradução tem algum significado para além da comunicação verbal? O 
incompreensível verbal tem uma função no ritual? Se a tem, ela certamente é para além do seu sentido imediato, mas 
qual seja ele é algo a discutir. 

 
Silvia Regina Nunes da Rosa Togneri 

 
Mestra em Teologia pela Escola Superior de Teologia (EST); Especialista em Assessoria Bíblica 

(EST). Professora do Centro Universitário Católico de Santa Catarina e da Faculdade Católica de 
Santa Catarina. 

 

 
Comparação de traduções - 1 COR 11, 9-11 

 
O estudo da comparação de tradução do texto de 1 Cor 11,9-11 tem por objetivo perceber se no trabalho de tradução 
ocorreu considerável mudança no significado original do texto. Partindo das normas ideais do trabalho do tradutor, as 
comparações foram desenvolvidas entre 11 (onze) traduções de edições bíblicas e 2 (duas) versões on-line. Os textos 
bíblicos são de considerável importância e, também, norteadores das relações entre os seres humanos, e a perda do 
significado original do texto pode causar efeitos, muitas vezes, nem sempre positivos entre as pessoas, e, 
particularmente na relação matrimonial entre homens e mulheres. O estudo comparativo apresentou a maior 
discrepância no sentido original do versículo 10, o que, muitas vezes, acarreta grande condição de submissão das 
mulheres aos seus maridos e, também, nas demais relações sociais. Por esse motivo iremos primeiramente partir do 
texto original grego a fim de verificar as diversas opções de tradução e perceber os possíveis acréscimos ou mudanças 
efetuadas no texto em português. Mas, é necessário levar em consideração alguns aspectos fundamentais em relação 
ao trabalho de tradução. 

 
 
Markus J. Weininger  
 
Doutorado em Linguística pela UFSC. Professor de Literatura e Línguas Estrangeiras na UFSC, 
atua na Pós-Graduação em Estudos da Tradução (PGET) e é membro da Comissão Editorial dos 
Cadernos de Tradução. 

 
 

Yoga é yoga? Observações sobre a tradução de conceitos centrais de textos sagrados do sânscrito em 
diferentes épocas e contextos culturais 

 
Semelhante à bíblia cristã, um dos textos centrais do Hinduismo, a Bhagavad Gita, encontrou milhares de traduções ao 
longo do tempo. Uma pequena análise mostra o quanto a frase conhecida de Leonardo Boff "Cada um lê com os olhos 
que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto",também se aplica à 
tradução de textos sagrados. A tradução destes textos sensíveis impõe certas restrições ao trabalho do tradutor 
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(SIMMS, 1997). A comparação de traduções de diferentes épocas para diferentes idiomas mostra como mesmo 
conceitos centrais estão sujeitos a mudanças de acordo com a origem do tradutor, sua afiliação ideológica e o contexto 
cultural. 

 
Flávio Braune Wiik 

 
Pós-Doutor em Antropologia pela Universidade de Chicago e Pós-Doutor em Antropologia Social 

pela UFSC; Mestre em Antropologia Social pela Universidade de Oslo. Professor Adjunto de 
Antropologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 
Para além da conversão: interpretações, ressignificações e transformações 

socioculturais indígenas mediadas pelo contato com o Cristianismo 
 

A presente comunicação tem por objetivo considerar aspectos socioantropológicos inerentes ao contato – assim como 
os processos decorrentes a ele atrelados – de sujeitos indígenas com formas de Cristianismo na contemporaneidade.  
Como pano de fundo teórico, será analisado como os elementos intrínsecos ao fenômeno da cultura (tais como: 
linguagem, símbolos, a dimensão do sagrado, o poder, a (res)significação do mundo e dos eventos históricos, dentre 
outros) operam e respondem diante da Alteridade e se expressam através de ações concretas de sujeitos sociais; neste 
caso específico, através das respostas indígenas a um novo sistema cultual denominado “Cristianismo” e seus 
protagonistas brancos. Tenho chamado a estes processos de Mediação Cultural, onde rupturas e continuidades 
socioculturais são deflagradas por eventos históricos com a sociedade envolvente e aqui serão exemplificadas através 
de acontecimentos observados entre os Índios Xokleng-Laklanõ e Kaingang em Santa Catarina em suas histórias de 
contato com o Cristianismo. 

 
 

MR5 – Nova Era: Práticas mágicas e espiritualidades contra-hegemônicas 
 

21 de novembro, 9h30 às 12h30 
Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI), 2o andar, UFSC 

 

Coordenação 

Du Meinberg Maranhão, Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Participantes 

 
Amurabi Pereira de Oliveira 
 
Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Mestre em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Professor do Departamento de 
Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 
A circulação de energias entre a Nova Era e a Umbanda 

 
O caráter plural e aberto da Nova Era tem sido destacado por uma série de pesquisadores dedicados a este campo de 
investigação, porém ainda é incipiente a discussão acerca dos diálogos da Nova Era com a Umbanda no Brasil. Neste 
trabalho, volto-me para aquilo que é denominado genericamente de Umbanda Esotérica, indicando como há uma gama 
de possibilidades no arranjo entre a Nova Era e a Umbanda, que se produz através da percepção dos agentes de que 
os elementos presentes nestes dois universos são distintos, porém não são opostos. Realizo esses apontamentos a 
partir de algumas incursões em campo em dois centros de Umbanda na região metropolitana de Florianópolis, buscando 
destacar a pluralidade de práticas possíveis nesse diálogo entre Nova Era e Umbanda. 

 
Gustavo Ruiz Chiesa 

 
Doutor em Ciências Humanas (Antropologia Cultural) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ); Mestre em Sociologia pela UFRJ. Professor Adjunto da Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA)  

 
Nova Era pra quem? Ciência, religião e suas controvérsias 

 
A ideia dessa reflexão é estimular um debate crítico em torno dos usos (e abusos) de certas categorias bastante comuns 
nas narrativas antropológicas e sociológicas – tais como “Nova Era”, “Religiosidades Alternativas”, “Pseudociência” – 
que na maioria das vezes acabam por dizer muito pouco a respeito dessas práticas. Para isso, tomarei como exemplo 
os casos da “Conscienciologia” e da “Yoga” para demonstrar de que maneira a atribuição de determinados rótulos pode 
mais atrapalhar do que ajudar na compreensão dessas propostas de ciência. Talvez, por uma incapacidade de nossa 
própria ciência em mergulhar profundamente em epistemologias distintas daquelas que estamos acostumados no meio 
acadêmico, tenhamos adquirido o hábito de tratar essas outras perspectivas da realidade como meros “objetos” 
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passíveis de serem investigados, classificados e controlados pelo nosso saber científico, desconsiderando as inúmeras 
contribuições que esses diferentes olhares podem trazer à nossa própria ciência. 

 
Fábio Leandro Stern 
 
Doutorando, Mestre e Especialista lato senso em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP) 

 
A difusão de um ethos nova era e suas implicações para a Ciência das Religiões 

 
Desde a década de 2000 um declínio de estudos sobre Nova Era tem sido notado. Muitos 
pesquisadores que foram referência em Nova Era em âmbito mundial têm abandonado a temática 
ou passaram a utilizar termos alternativos para se referirem a algo que se aproximaria desse objeto 

de estudo hoje. Visando responder a essa problemática, o grupo de pesquisa NEO – Novas Espiritualidades, da PUC-
SP, têm trabalhado nos últimos anos com a categoria “ethos nova era” para descrever valores que foram popularizados 
através do movimento da Nova Era, mas que hoje se apresentam difundidos de modo mais geral nas massas, de modo 
que muitos que hoje se sentem inclinados a esses valores não mais se reconhecem como novaeristas ou sequer sabem 
o que o termo “Nova Era” originalmente queria dizer. A presente apresentação pretende falar sobre a compreensão que 
nosso grupo tem sobre essa categoria, e sobre a importância de diferenciar o movimento da Nova Era em sentido estrito 
dessa noção mais ampla de um ethos com valores novaeristas difundido pela sociedade. O trabalho também comenta 
sobre seu potencial para cientistas das religiões, frente a críticas de pesquisadores que declaram que a Nova Era já 
morreu e que não é mais um objeto aplicável ao presente. 

 
Karina Oliveira Bezerra 

 
Historiadora, mestra e doutoranda em 

 Ciências da Religião pela UNICAP  
Bolsista Capes de Doutorado 

 
Epítetos e aspectos da Deusa Ártemis 

 
A presente fala visa analisar os vários aspectos e epítetos da deusa grega Ártemis, assim como suas origens, 
sincretismos e transformações. Buscamos sua possível origem estrangeira e as ressignificações para essa fronteira. 
Vemos a antiguidade e abrangência de seu culto, bem como seu lugar, papel e funções exclusivas. Ela é senhora dos 
animais, deusa da caça, rainha das montanhas, portadora da tocha, doadora do nascimento, protetora das meninas e 
mulheres, eterna parthenos. Para isso utilizamos os textos antigos dos gregos e romanos, e claro, autores atuais com 
suas análises das fontes primárias. Também analisamos o seu culto na atualidade, sobretudo na sua versão 
romanizada, sendo Diana.  

 
 

MR6 – Ensino Religioso, Imaginário e diversidade 
 

22 de novembro, 9h30 às 12h30 
Auditório Henrique Fontes  

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) – Bloco B - Térreo 
 

Coordenação 

Roberto Capiotti, USJ 
 

Participantes 

 
Ana Paula Rodrigues Cavalcanti 
 
Graduação em Nutrição pela UFPB. Mestrado e Doutorado em Psicologia Social pela UFPB. 
Professora do Departamento de Ciências das Religiões da UFPB. 

 
Diversidade religiosa em sala de aula – Relato de experiências à luz da Psicologia 

Social 
 

Qual o impacto que as teorias sobre o preconceito – onde se inclui o preconceito religioso ou intolerância religiosa – 
podem apresentar para a melhora do convívio entre estudantes de religiões diferentes no Brasil? É possível promover o 
respeito à diversidade religiosa e ao Estado laico dentro da sala de aula valendo-se de teorias de Psicologia Social? Tais 
perguntas são pertinentes no momento histórico vivido no país. Esta exposição pretende relatar os resultados práticos 
obtidos entre universitários da UFPB no curso de Ciências das Religiões, onde as turmas iniciantes apresentam 
comportamentos expressivamente preconceituosos entre os alunos. 
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Carlos André Cavalcanti 
 

Doutor em História pela UFPE. Pós-doutorando em Ciências da Religião pela PUC-GO. Professor do 
Departamento e da Pós-Graduação em Ciências das Religiões e de História da UFPB. 

 
Por um ensino (não) religioso do imaginário das diversas religiões 

 
O Imaginário Religioso é conteúdo que deveria ser obrigatório no estudo das religiões. Conteúdos 
lecionados significam opções acadêmicas que repercutem (n)a vida, na escola e fora dela. O desafio 
do ensino está em enfrentar a intolerância duplamente: no estudo sobre as religiões e nos valores expressos em aula 
pelos próprios docentes do Ensino Religioso (ER). Neste sentido, os conteúdos de Imaginário e Simbolismo são, quando 
bem observados, essenciais para garantir o respeito à LDB e à Constituição, mas é preciso mais: uma cultura da 
Diversidade Religiosa e pluralidades deve ser parte da (re)formação objetiva dos docentes que já atuam no ER. 
Um Ensino Religioso NÃO Religioso aberto ao mito, ao símbolo, ao arquétipo e às iconografias tem muito mais força 
para aderir aos Direitos Humanos, pois seduz e conquista as crianças na escola. 

 
Elcio Cecchetti 
 
Graduado em Ciências da Religião-Licenciatura em Ensino Religioso pela Universidade Regional 
de Blumenau (FURB). Mestre e Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Coordenador Geral do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER). 

 
Ensino religioso e cidadania 

 
No decorrer das últimas duas décadas, diferentes agentes e instituições do campo educacional e da área da(s) 
Ciência(s) da(s) Religião(ões) vem trabalhando para transformar o Ensino Religioso (ER) em uma área de conhecimento 
responsável por assegurar o estudo dos elementos básicos do fenômeno religioso com vistas à promoção do respeito à 
diversidade cultural religiosa, sem qualquer intencionalidade proselitista. Embora previsto na Constituição Federal 
(1988) e na legislação da Educação Básica (LDB nº 9.394/1996 e Resoluções CNE/CEB nº 4/2010 e nº 7/2010), a 
elaboração de diretrizes curriculares nacionais balizadoras para os sistemas de ensino, que incorporem essa 
perspectiva, ainda é um desafio. Contudo, o movimento de construção de uma Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC), pela primeira vez, acolheu a proposição de um Ensino Religioso não confessional. À luz desta concepção, este 
trabalho objetiva analisar a importância do ER na formação dos estudantes de educação básica, na medida em que 
propõe a oferecer conhecimentos referenciais para o saber de si na relação com o outro e para a leitura crítica dos 
fenômenos religiosos na sociedade. 

 
Adecir Pozzer 

 
Graduado em Ciências da Religião-Licenciatura em Ensino Religioso pela Universidade Regional 

de Blumenau (FURB). Mestre e Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 

 
Ensino religioso na base curricular comum nacional: entre presenças e ausências 

 
O Ensino Religioso está previsto na legislação educacional brasileira, sendo a sua oferta, e principalmente a sua 
identidade pedagógica, prejudicadas pela ausência de diretrizes curriculares nacionais, através das quais seria possível 
consolidar uma perspectiva de Ensino Religioso não confessional, concepção que possibilita a todo estudante da 
Educação Básica conhecer os elementos constituintes da diversidade cultural religiosa, a partir de pressupostos 
científicos, filosóficos, éticos, estéticos e linguísticos, contribuindo para uma formação integral, à luz da 
interculturalidade e dos direitos humanos. Nosso objetivo com a mesa redonda é o de apresentar aspectos da trajetória 
de elaboração da proposta do ER na Base Nacional Comum Curricular, retirada pelo Ministério da Educação por ocasião 
da publicação da terceira versão do documento e discutir desafios e possibilidades frente à possibilidade de seu retorno 
à BNCC, ou a manutenção de sua exclusão, especialmente no cenário atual em que aumentam os casos de 
intolerância e discriminação motivados por questões religiosas. 

 
 
 

MR7 – Cristianismos contemporâneos: da Teologia da Libertação aos 500 anos da 
Reforma 

 
22 de novembro, 9h30 às 12h30 

Auditório do Colégio de Aplicação da UFSC 
 

Coordenação 

Salma Ferraz, UFSC 
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Participantes 

 
Illyushin Zaak Saraiva 
 
Doutorando em Psicologia Social pela Universidade Kennedy. Professor do Instituto Federal 
Catarinense – Campus Luzerna 

 
Sincretismo e Civilidade nos 500 anos da Reforma: Por um modelo cíclico-evolutivo da 
tolerância religiosa no Brasil frente ao aumento da violência contra os praticantes da 

Umbanda e do Candomblé 
 

Na 2ª metade do Século XX, foi predominante nas ciências sociais a idéia do Brasil como um "paraíso racial", onde 
todas as raças podiam viver bem (SKIDMORE, 1976; WINANT, 1994), uma verdadeira "democracia racial" (WAGLEY, 
1952), um mito reforçado à época por manifestações culturais tipicamente brasileiras, oriundas do processo de formação 
da sociedade nacional, como a capoeira, o carnaval brasileiro e o samba, além do sincretismo religioso representado 
especialmente pela Umbanda e, em menor grau, pelo Candomblé. Em sentido inverso, a intolerância contra religiões de 
matriz africana, sempre existente em alguma medida no discurso católico (ISAIA, 2009), passa a servir cada vez mais 
como instrumento de mobilização de fiéis no âmbito de igrejas evangélicas neopentecostais, desembocando nos 
alarmantes índices de violência contra praticantes de religiões afro-brasileiras (PUFF, 2016), com 252 eventos violentos 
de intolerância religiosa no ano 2015, 69% a mais do que em 2014 (AMORIM, 2016). 

 
Jefferson Zeferino 

 
Doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). 

 
Protestantismos e Pentecostalismos: uma breve aproximação no horizonte da Teologia 

Pública 
 
Emerge do contexto teológico atual aquilo que se tem denominado Teologia Pública. Com efeito, na América Latina, tal 
pensamento encontra espaço na esteira das teologias do político como as liberacionistas. Há, nesta direção, um debate 
de nomenclatura em virtude da recepção da reflexão crítica à interface entre teologia e res publica – uma vez que em 
certos meios há razões de recusa do pensamento liberacionista. Diante de um mapeamento do termo Teologia Pública, 
percebe-se a temática do protestantismo e do pentecostalismo como recorrentes. A presente pesquisa apresenta uma 
visão panorâmica da relação entre protestantismos e pentecostalismos com o espaço público. Nesta direção, ambos 
apresentam acentuada incidência pública, seja em virtude de uma tentativa de imposição cultural/religiosa, inclusive em 
âmbitos de representatividade política, seja em virtude da busca por uma presença pública voltada à cidadania e, 
consequentemente, enquanto serviço gratuito à sociedade como um todo. 

 
 

Maurício Tavares Pereira 
 
Doutorando em Psicologia Social pela Universidade Kennedy. Mestre em Filosofia pela Faculdade 
Jesuíta de Belo Horizonte – FAJE/BH. Licenciado em Filosofia pela UFMG. Professor de Filosofia 
do Instituto Federal Rio Grande do Sul - IFRS – Campus Alvorada 

 
 

Meio Século de Teologia da Libertação, Meio Milênio de Reforma Protestante: 
convergências e continuidades cristãs e libertárias no pensamento de Leonardo Boff. 

 
Em 2017 celebram-se mundialmente os 500 anos da reforma protestante, acontecimento marcante para o cristianismo, 
para a civilização ocidental e para o próprio capitalismo. Em 1517, Martinho Lutero defendeu suas teses, propondo 
mudanças profundas nas doutrinas da Igreja Católica e alterações no clero e suas relações sociais, que irão transformar 
a sociedade ocidental por 5 séculos. A Teologia da Libertação, movimento teológico surgido na América Latina nos anos 
70 num contexto de acirramento da Guerra Fria e aumento da miséria, tecendo fortes críticas á igreja católica, tendo 
como marco de fundação o biênio 1971/1972, com os livros “Teologia da Libertação: Perspectivas” de Gutierrez, no 
Peru, e “Jesus Cristo Libertador” (1972) de Boff, no Brasil, apresentando a sua opção preferencial pelos pobres e 
excluídos. É objetivo deste trabalho apontar diferenças e similaridades nos 2 movimentos teológicos, que propuseram 
mudanças substanciais no interior da Igreja católica. 

 
Valdinei Ramos Gandra 

 
Doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR); Mestre em 

Patrimônio Cultural e Sociedade pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). 

 
500 anos da Reforma Protestante: “profanações religiosas e memórias de 

resistências” 

 

 

 

 



 

27 

Embora se encontre na história do cristianismo processos político-religiosos totalizantes e excludentes, localiza-se 
também movimentos que insistentemente se recusaram a aceitar tal projeto de cristandade, posicionando-se em atitude 
de acolhimento para com os/as “vitimados/as” da história. Estes movimentos encontraram inspiração numa sempre 
renovada leitura dos textos sagrados em diálogo com a vida concreta, como parece ser o caso das reformas religiosas 
campesinas do século XVI. O compromisso com os enfraquecidos/as da história remonta a colonização do continente 
latino-americano, em uma intensa luta em defesa daqueles/as que foram expropriados/as dos fundamentos que 
garantem a dignidade da vida. As teologias da libertação das décadas de 60 e 70, tanto católicas quanto protestantes, 
podem ser compreendidas como momentos privilegiados desta história. Urge resgatar a história destes movimentos, 
pois tais tradições sofrem de uma tentativa de silenciamento e exclusão do protagonismo histórico. Ecoar as vozes 
dissonantes dos discursos predominantes certamente contribuirá para sinalizar outros caminhos possíveis para a 
relação entre religião e espaço público, além de evitar generalizações na interpretação do fenômeno religioso que é 
complexo e plural. 

 
 

MR8 – Espiritismos e religiosidades afro-brasileiras: mais que tolerância, é necessário 
respeito 

 
22 de novembro, 9h30 às 12h30 

Auditório Elke Hering 
Piso Superior da Biblioteca Central Universitária (BU), UFSC 

 

Coordenação 

Elaine Machado,UFSC  
 

Participantes 

 
Gerson Machado  
 
Doutor e Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista 
Cultural – Educador de Museu no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville / Fundação 
Cultural de Joinville. 

 
Religiões afro-brasileiras e espaços urbanos 

 
Este trabalho debate as estratégias e táticas utilizadas pelas agremiações religiosas afro-brasileiras 
no processo de expansão e ocupação de espaços urbanos. Partindo da problematização de como 

as cidades acolhem essas denominações e negociam elementos distintivos, caros à constituição das identidades, 
investimos em comparações entre dois importantes núcleos urbanos do Sul do Brasil (Joinville/SC e Porto Alegre/RS). 
Os dados obtidos em entrevistas, fontes impressas e iconográficas, evidenciaram elementos importantes para o 
entendimento da diáspora afro-brasileira permeando fronteiras, aparentemente, pouco receptivas a essas 
denominações. Sobretudo, identificamos que a resignificação de lugares e monumentos consagrados a outras 
narrativas, a articulação com programas estatais de valorização e autoafirmação dessas identidades e as articulações 
políticas em prol do coletivo foram eficientes para entender a existência, a trajetória e a visibilidade alcançadas pelas 
mesmas nesse cenário. 

 
 

Ilka Boaventura Leite  
 

Pós-Doutora na Universidade de Chicago, na Universidade Nova de Lisboa, e na Universidade de 
Buenos Aires. Coordenadora do Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas 

(NUER). Professora do Departamento de Antropologia da UFSC 

 
A diversidade religiosa afro-brasileira vista pelo Projeto Territórios do Axé 

 
O projeto “Territórios do Axé: religiões de matriz africana em Florianópolis e municípios vizinhos” 
revelou, talvez pela primeira vez e de modo contundente o dilema do povo de santo: de um lado, 
querer vivenciar livremente e visibilizar suas religiosidades, uma riqueza inegável do patrimônio 
cultural afro-brasileiro; e de outro, precisar se esconder, invisibilizar-se, para evitar os ataques 
sempre renovados de preconceito, intolerância e racismo. A pesquisa, realizada entre 2016/17 por uma equipe de 
professores e estudantes vinculados ao NUER/UFSC, demonstrou a existência de significativa presença das 
religiosidades afro-brasileiras nesta região, e portanto, de uma comunidade religiosa que precisa ser considerada nas 
políticas públicas em diversos aspectos. O Estado brasileiro é laico, a Constituição enfatiza a liberdade religiosa, mas a 
pesquisa registrou um quadro alarmante de desrespeito às leis vigentes, inclusive por parte das instituições que 
caberiam zelar e garantir a aplicação das leis. Há legislações municipais ambíguas, que acabam favorecendo o 
constrangimento dos praticantes e das casas religiosas. Os territórios sagrados afro-brasileiros não tem recebido a 
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atenção devida dos poderes públicos e portanto, este descaso mais que secular impõe aos praticantes, às comunidades 
e demais setores da sociedade, estratégias de defesa renovadas, uma forte e constante mobilização, além, é claro do 
uso de diversos dispositivos de auto-proteção para conseguir exercer aquilo que já está na lei. 

 
 

 
Pedro Paulo Amorim 
 
Doutor e Mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

 
Espiritismo – místicos e científicos  

  
Conforme a proposta do 3º Simpósio Sul da Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR) ao refletirmos sobre 
o momento atual de intolerância, censura e perseguições político-ideológicas em nossa sociedade, portanto, também no 
campo religioso brasileiro, mais especificamente no interior do campo espírita brasileiro, encontramos grande disputa 
entre os chamados místicos e científicos acentuadamente no final do século XIX e início do século XX. Contudo, ainda 
hoje encontramos reflexos dessa antiga disputa no seio do campo espírita, onde alguns de seus integrantes procuram 
definir o Espiritismo como religião ou ciência. 

 
 

Bruno Mafra Ney Reinhardt 
 

Pós-Doutor no Departamento de Filosofia e Estudos da Religião da Universidade de Utrecht, 
Países Baixos; Pós-Doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC); Doutor em Antropologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley; Mestre em 
Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB)  

 
 

Entre raízes e rotas: comentários sobre o parentesco espiritual nas religiões de matriz 
africana 

 
De acordo com Paul Gilroy, as tradições africanas florescem e adquirem vitalidade no “novo mundo” através de “raízes”, 
espaços e tempos de origem, mas também de “rotas”, os diversos circuitos que nelas desaguam. Nesta apresentação, 
minha intenção será refletir sobre como ambas operações são articuladas entre as religiões de matriz africana através 
do cultivo de relações de parentesco espiritual. Meu argumento se desenrolará em duas partes. Primeiro, revisito a 
analogia amplamente recorrente entre filiação religiosa e parentesco em diversas tradições, chamando atenção para as 
dimensões éticas e espirituais deste modo de relacionalidade. Segundo, baseado em pesquisa recente, realizada pelo 
Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas (NUER, UFSC) entre lideranças de casas de religião de 
matriz africana de Florianópolis e município vizinhos, destaco a centralidade das linhagens de parentesco espiritual para 
a transmissão, renovação e diferenciação do axé nesta região. Concluo apontando para alguns limites impostos por esta 
lógica diaspórica de disseminação para o projeto Estadocêntrico de objetificar essas tradições através de mapeamentos 
de terreiros. 
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Minicursos 

20,21 e 22, das 13h30 às 15h00 

 

 

MC1 – Alquimia: uma visão junguiana 
 

20 e  21 de novembro de 2017, Sala Hary Laus, Biblioteca Central 
22 de novembro de 2017, Sala 321, Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

 
Ministrante: Ricardo Assarice dos Santos (Graduação em Psicologia/Univ. Presbiteriana Mackenzie) 
 
Resumo: Desde o zen budismo, o Egito, e até a época medieval, transformar metais brutos em ouro e obter a preciosa 
Pedra Filosofal através da manipulação dos elementos presentes na natureza, a chamada Opus Alquimica, fora um dos 
principais objetivos dos alquimistas. Percebendo a simetria entre as operações Alquímicas, suas imagens e a psique, C. 
G. Jung dedicou grande parte dos seus estudos pesquisando essas complexas relações – essenciais para a constituição 
de sua Psicologia Analítica. O objetivo deste curso é introduzir os conceitos chaves da Psicologia Analítica e corroborá-
los com o simbolismo alquímico, proporcionando para seus estudantes a possibilidade de redescobrir e transformar seu 
universo interno. Este MC pretende apresentar no 1º dia aspectos ligados à história de Jung e a Alquimia; em seu 2º dia, 
os principais conceitos de psicologia analítica; e em seu 3º dia, os principais conceitos e símbolos alquímicos e suas 
respectivas correspondências psicológicas. 
 

MC2 – A religião na contemporanei-dade e a ótica da Psicologia 
 

20, 21 e 22 de novembro de 2017, Sala 213, Centro Socioeconômico (CSE) 
 

Ministrante: Sandra Maria Krindges (Mestre pela Universidade de Caxias do Sul) 
 

Resumo: Partindo-se do lugar e da importância da religião na vida humana, bem como das transformações ocorridas 
no campo religioso na pós-modernidade, a presente proposta de minicurso visa abordar reflexões pertinentes desse 
cenário a partir do olhar da psicologia. Nesse sentido, a partir da psicologia profunda, com a psicanálise freudiana, 
busca-se adentrar os principais textos de Freud, em que a crítica freudiana à religião pode ser relacionada, dentre outros 
aspectos, ao cenário contemporâneo de baixa tolerância às frustrações e, por conseguinte, ao fenômeno do trânsito 
religioso. A partir da análise de algumas das transformações ocorridas nesse campo, a proposta visa, igualmente, 
reconhecer, a partir das perspectivas de algumas das escolas com as quais trabalha a psicologia da religião, o 
significado e o lugar da religião e da religiosidade para o ser humano e, a partir dessa ótica, o lugar que ocupa e o papel 
que a religião exerce. Trata-se, pois, de um campo de conceitos e aplicabilidade consistentes no cotidiano da vida, bem 
como abre vertentes de discussões acerca de sua influência sobre a saúde mental. Um ambiente de estudos e troca, 
portanto, e de crescentes ressignificações e estímulos a análises. 
 

MC3 – Diversidade religiosa e cultural no Brasil e na história da civilização islâmica 
 

20 de novembro de 2017, Sala 111, Centro Socioeconômico (CSE) 
21 de novembro de 2017, Auditório do Colégio de Aplicação da UFSC 

22 de novembro de 2017, Sala 207, Centro Socioeconômico (CSE) 
 

Ministrante: Sheikh Ragip al-Jerrahi 
 
Resumo: Liberdade de crença, diversidade cultural, violação de direitos, legislação brasileira, civilização islâmica, seus 
fundamentos e sua contribuição histórica à diversidade. A justificativa do curso é: Exclusão e radicalismo iniciam fase de 
ascensão, configurando tendência de retrocesso. Salutar, então, examinar a situação em nosso país e resgatar valores 
e princípios que conduzem à valorização e enriquecimento da experiência humana. A civilização islâmica foi exemplar 
neste aspecto, valendo reconhecer e resgatar esta vocação. O objetivo do curso  é situar a liberdade de crença como 
direito humano fundamental e diversidade cultural como elemento gerador de riqueza e desenvolvimentos das 
civilizações, a partir do exemplo da Civilização Islâmica. O conteúdo programático inclui: Liberdade de crença na 
legislação brasileira e na teologia islâmica; Diversidade cultural seus benefícios e contribuição da civilização islâmica. 

 

MC4 – Espiritualidade e Cosmologia da Transformação: diversidade no novo paradigma 
ético-ambiental em Leonardo Boff  

 
20 e 21 de novembro de 2017, Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) 

22 de novembro de 2017, Sala 215, Centro Socioeconômico (CSE) 
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Ministrantes: Illyushin Zaak Saraiva (IF - Catarinense) e Maurício Tavares Pereira (IF - Farroupilha) 
 
Resumo: A temática do curso perpassa a trajetória intelectual do Filósofo e Teólogo Leonardo Boff, com enfoque 
especial as suas obras a partir de 1993, que tratam do denominado Novo Paradigma Ecológico ou Cosmologia da 
Transformação. O curso se justifica por explicitar nas obras de Boff a proposta de criação do Ethos Mundial (consenso 
planetário mínimo), historicamente defendido pela Teologia da Libertação, ampliando a luta ao priorizar a defesa de 
todas as formas de vida, a defesa da Mãe Terra (Gaia) e seu ecossistema. O objetivo do curso é divulgar a terceira fase 
da produção de Boff, ainda relativamente pouco conhecida. O conteúdo programático se divide em três dias, sendo no 
dia 20/11 uma Introdução ao Pensamento de Leonardo Boff e a mudança para o paradigma ecológico; no dia 21/11 as 
bases teóricas do novo paradigma pós antropocêntrico; e no dia 22/11 o ecossocialismo como alternativa ao capitalismo 
e como proposta ética, e os princípios da carta da Terra. 
 
 

MC5 – Estratégias afirmativas da diversidade e direitos étnico-raciais no Vale do Rio 
Guaribas: Análises críticas acerca das Mostras Piauhy Afro-indígenas na Faculdade 

R.Sá e Universidade Federal do Piauí  
 

20 de novembro de 2017, Sala Henrique Fontes, Biblioteca Central 
21 de novembro de 2017, Auditório do Centro de Educação (CED) 

22 de novembro de 2017, Sala Henrique Fontes, Biblioteca Central 
 

Ministrante: Paulo Fernando Mafra de Souza Junior (Universidade Federal do Piauí) 
 
Resumo: Problematizando as corporalidades dissidentes, analisam-se as políticas do corpo que desenham as 
estratégias afirmativas da diversidade e direitos étnico-raciais nos tempos-espaços acadêmicos. Justifica-se pela 
polêmica visibilidade da estética anarquista do corpo-arte e ética contra-hegemônica da multidão transgressora do 
capital farmacopornográfico. Conteúdo programático: 1) Discussão teórico-metodológica da transdisciplinaridade acerca 
da questão afro-indígena; 2) Demandas estratégico-afirmativas dos direitos entre movimentos sociais, corpos docentes e 
discentes na execução da I, II, III e IV Mostra Piauhy Afro-indígena; 3) Análises críticas das (re)produções fotográficas e 
audiovisuais das performances realizadas em trabalhos acadêmicos. 
 
 

MC6 – História do Esoterismo Ocidental: conceitos e metodologia 
 

20 de novembro de 2017, Sala 210, Centro Socioeconômico (CSE) 
21 de novembro de 2017, Sala 211, Centro Socioeconômico (CSE) 

22 de novembro de 2017, Sala 319, Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 

Ministrante: Marcelo Leandro de Campos (FAC e Mestre em Ciências da Religião pela PUC/Campinas) 
 
Resumo: A proposta desse mini-curso é de apresentar e discutir as linhas teórico-metodológicas para a análise e 
produção de trabalhos científicos dentro do âmbito da História do Esoterismo Ocidental, bem como uma visão 
panorâmica de sua produção historiográfica, destacando seus principais autores e as temáticas trabalhadas hoje na 
academia. Desde o final da década de 1990, com a formação da ESSWE (European Society for Study of Western 
Esotericism), uma rica produção acadêmica tem se debruçado sobre as influências e dinâmicas das correntes mágico-
herméticas e esotéricas no ambiente de constituição e afirmação da moderna cultura ocidental, trazendo importantes 
contribuições para a história cultural do Renascimento, do Iluminismo e da emergência das novas espiritualidades a 
partir da década de 1960. Autores como Wouter Hanegraaff, Antoine Faivre, Kocku Stuckrad e Paul Heelas são 
referências de crescente importância em trabalhos nos campos de antropologia, sociologia, história e ciências da 
religião, e esse campo tem conquistado um importante espaço em eventos da IAHR (International Association for the 
History of Religion). No Brasil, o campo de História do Esoterismo Ocidental é ainda pouco conhecido; de forma pioneira, 
seus autores têm sido tema de algumas disciplinas na pós-graduação em Ciências da Religião de universidades como a 
PUCSP e a UFPB. 

 
 

MC7 – Identidades e expressões transgêneras no mundo contemporâneo: Pessoas, 
lugares, falas e resistências  

 
20 de novembro de 2017, Sala 201, Centro Socioeconômico (CSE) 
21 de novembro de 2017, Sala 209, Centro Socioeconômico (CSE) 

22 de novembro de 2017, Auditório de Física (F212), Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) 
 
Ministrante: Letícia Lanz (Mestra em Sociologia pela UFPR, fundadora do Movimento Transgente e 
Diretora da Associação Brasileira de Pessoas Transgêneras (ABRAT)) 
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Resumo: Objetiva-se trazer aos participantes as principais ferramentas conceituais e instrumentais necessárias para 
compreender e administrar, no dia-a-dia, questões de gênero, particularmente relacionadas à condição transgênera, na 
família, na escola, na saúde, no trabalho e na comunidade. Os conteúdos incluem: 1. Identidade de Gênero e Mudanças 
Estruturais da Sociedade Contemporânea; 2. Sexo, gênero e orientação sexual – revisão histórica e conceitual; 3. 
Problemas de gênero; 4. A pessoa transgênero; 5. Práticas Inclusivas: entendimento, aceitação, convívio e atendimento 
de pessoas gênero-divergentes na família, na escola, na saúde, no trabalho e na comunidade. 
 
 

MC8 – Introdução às Fontes Para o Estudo da Mitologia Nórdica  
 

20, 21 e 22 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes,  
Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 

Ministrante: Me. Pablo Gomes de Miranda (PPGCR-UFPB/NEVE) 
 

Resumo: Através do nosso minicurso buscaremos ofertar uma introdução aos estudos de Mitologia Nórdica, com foco 
em suas principais fontes medievais, necessárias às investigações no âmbito acadêmico. O objetivo é apresentar ao 
público as possibilidades de pesquisa, conferindo especial atenção à base oral poética e às produções mitográficas. 
Abordaremos tais fontes sob uma perspectiva historiográfica, apresentando um quadro de conexões sobre o 
desenvolvimento dessas fontes na cultura escandinava medieval, bem como os panoramas sócio-políticos que 
possibilitaram os registros de seu conteúdo até os nossos dias. Conteúdo programático: primeiro dia – apresentação de 
um quadro geral sobre as fontes da Mitologia Nórdica: Poemas, Sagas, Crônicas e Eddas. Segundo dia – as narrativas 
dos escaldos nórdicos e da Edda Poética. Terceiro dia – o mito na Edda em Prosa, nas sagas e nas fontes latinas. 

 
 

MC9 – Metodologia em Ciência da Religião 
 

20 de novembro de 2017, Sala 205, Centro Socioeconômico (CSE) 
21 de novembro de 2017, Sala 252, Bloco A, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

22 de novembro de 2017, Sala Hary Laus, Biblioteca Central 
 
 

Ministrante: Fábio Stern (Doutorando, PUC/SP) 
 
Resumo: Esse curso demonstrará como cientistas da religião construíram métodos próprios de pesquisar religiões, 
desde o surgimento da ciência da religião. Trabalharemos com um recorte específico de autores que escreveram dentro 
de genealogias intelectuais da ciência da religião enquanto ciência autônoma. Quatro tipos metodológicos serão 
apresentados: (1) modelos empíricos, (2) métodos comparativos, (3) métodos classificatórios e (4) a atitude 
metodológica frente ao objeto. Esse curso se justifica pela necessidade da ciência da religião brasileira conhecer as 
questões que envolvem seus debates metodológicos internacionais, visto que a discussão sobre metodologias próprias 
do campo não serem comuns nos cursos de ciência da religião do Brasil. No primeiro dia a ciência da religião será 
apresentada como um campo independente, debatendo os ganhos profissionais dessa alegação. No segundo dia 
discutiremos a atitude metodológica frente ao objeto, além de um panorama sobre as pesquisas empíricas em ciência da 
religião. No último dia os métodos comparativos e classificatórios serão abordados. 

 
 

MC10 – Neopaganismo em perspectiva histórica: 
os casos da Wicca, do Druidismo e da Ásatrú 

 
20 de novembro de 2017, Sala 206, Centro Socioeconômico (CSE) 

21 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 
22 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 

 

Ministrantes: Karina Oliveira Bezerra (PPGCR/UNICAP) e Dannyel de Castro (PPGCR/UEPA) 
 
Resumo: O curso objetiva compreender o processo histórico empreendido pelo Neopaganismo, um dos complexos 
novos movimentos religiosos que emergiram na sociedade ao longo do século XX. Para tanto, investigaremos a história 
das três expressões neopagãs de maior visibilidade social no mundo: Wicca, Druidismo e Ásatrú. O Neopaganismo é um 
movimento de resgate de antigas religiões, sobretudo pré-cristãs, que se caracteriza por uma visão de mundo centrada 
no politeísmo, animismo e panteísmo, observando a natureza como sagrada. Um contexto fértil para o ressurgimento do 
paganismo foi propiciado pelo romantismo europeu e pelas ordens e grupos esotéricos do século XIX. Posteriormente as 
religiões neopagãs foram estruturadas e difundidas no período da contracultura, através da qual os valores do 
ambientalismo e do feminismo, por exemplo, encontraram especial aceitação entre tais religiões. Em três dias de curso, 
verificaremos tal processo histórico a partir dos casos específicos das três religiões citadas. 
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Oficinas 

8h00 às 9h30 

 
 

Oficina 1 – Confeccionando zines: representação feminina no universo de trabalho 
 

20 de novembro de 2017, Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) 
 

Ministrante: Emilly Fidelix (UFSC) 
 
Resumo: Quantas mulheres são ícones na sua área de estudo/profissional? Seja por questões históricas ou culturais, 
tratar da história das mulheres é discorrer sobre o silêncio. Ocupando espaços menos privilegiados de introdução no 
mundo profissional e intelectual, coube à mulher, durante séculos, o domínio íntimo do campo doméstico e privado. A 
história das mulheres, nesse sentido, age enquanto um resgate – a partir do presente – de um passado de 
confinamento, mais que de esquecimento. É nesse sentido que uma abordagem pautada nas relações entre a mulher e 
o mundo do trabalho visa não somente preencher lacunas produzidas por uma história elaborada predominantemente 
por homens, mas refletir sobre esses espaços vazios de representação feminina. Esta oficina, portanto, pretende uma 
reavaliação do papel da mulher na história do trabalho, nas mais diversas áreas, através de uma perspectiva central 
específica: analisar, pesquisar e conhecer mulheres pioneiras ou ícones na carreira que optaram. Paralelo a isso, serão 
produzidos, em pequenos grupos, zines (espécie de revista feita de forma manual, muito utilizada por artistas que 
estavam à margem dos cânones e que mimeografavam bem como adicionavam frases recortadas para divulgar suas 
artes), que explorem e divulguem a trajetória e existência dessas mulheres, bem como dos termos tratados durante a 
oficina. A abordagem a ser utilizada, desse modo, objetiva que se conheça, valorize e se (re)conheça de forma dinâmica 
nomes femininos e sua importância para a sociedade onde viveram. 

 
 

Oficina 2 – Dizeres revolucionários: quando a cruz tomba, quando as amarras se 
esfacelam, quando a mulher se liberta 

 
21 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes,  
Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

 
 

Ministrantes: Ana Paula Alves Correa (UFSC) e Elivélton Assis Krümmel (UFSC) 
 
Resumo: No cristianismo, religião com maior número de adeptos no Brasil, temos transitando pelo interdiscurso à 
imagem de Maria que, no Evangelho, é referenciada a partir de posições, tais como: mulher de fé, mãe da comunidade, 
esposa exemplar.  Esta oficina justifica-se pela necessidade de refletirmos sobre como essa(s) memória(s) ressurgem, 
significando e produzindo sentidos, seja em depoimentos de mulheres que foram torturadas na ditadura militar brasileira, 
seja pelo viés de materialidades que insistem em carregar essa formação discursiva cristã. Podemos afirmar que, na 
sociedade, em que estão inseridos esses sujeitos, a história, uma vez insignificada, pode se repetir, causando danos e 
traumas superiores, como um sintoma, um mal-estar que, embora esteja esquecido, silenciado, pode voltar. 
Objetivamos, a partir dessa oficina, criar um espaço em que possamos ler e interpretar diferentes materialidades, no 
intuito de desmistificar a imagem da mulher por meio das reflexões empreendidas. 

 
 

Oficina 3 – Empoderamento dos Povos de Matrizes Africanas 
 

20 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes, Biblioteca Central 
21 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 

 
Ministrantes: Fernando Lupercio Klingelfus (PPLE) e Leonardo Bomfim (PPLE) 
 
Resumo: Traçamos como meta o empoderamento dos povos de matrizes africanas e suas lideranças, como forma de 
instigar uma emancipação individual e também a consciência coletiva. Com esse empoderamento, iremos dar a 
liberdade e devolver dignidade de controlar e decidir seu próprio destino, através da representação política com base na 
formação de uma bancada com lideranças desta comunidade nas Câmaras de Vereadores, Prefeituras, Governo de 
Estado, Câmara Federal, Estadual, senado e até presidência da república. Com isso, teremos como cobrar de nossos 
representantes todas nossas necessidades, sabendo que esses representantes terão sensibilidade e conhecimento 
sobre nossa cultura e ancestralidade, bem como sobre todas as nossas dificuldades. No primeiro dia faremos uma 
apresentação da palestra através de slides, apresentando estatísticas no contexto religioso e social. No segundo dia, 
faremos um debate para discutirmos todo conteúdo, com foco na formação social. 
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Oficina 4 – História e Mito: narrativas míticas como fontes para a Pesquisa e o Ensino 
 

21 de novembro de 2017, Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) 
22 de novembro de 2017, Sala Henrique Fontes, Biblioteca Central 

 
Ministrantes: Daniel Lula Costa (UFSC), Janaína Zdebskyi (UFSC) e Raisa Sagredo (UFSC) 
 
Resumo: A oficina se propõe a introduzir o tema dos estudos sobre mitos, no campo da História, mas que também 
encontra diálogo com a área de ciência das religiões, trazendo contribuições teóricas e metodológicas de como trabalhar 
com esse tipo de fontes para produção de pesquisa e para o ensino de história, bem como o ensino religioso. O objetivo 
central da oficina é instrumentalizar os participantes para que possam analisar textos que trazem narrativas míticas, 
compreendendo que a análise dessas ontes permite conhecer diversos aspectos sobre os povos que compartilharam 
desses mitos, desde sua religião, cultura, a forma como se relacionavam com o universo e com a natureza, além de 
perceber questões políticas e sociais de como esses povos percebiam a si mesmo e aos outros, suas leis e formas de 
hierarquia social e conhecer os conflitos e alianças que estabeleciam. 

 
 

Oficina 5 – Interface entre as tradições de matrizes africanas e os sambas no Brasil 
 

20 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes 
Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 

Ministrantes: Marcelo da Silva (UFRGS) e Verônica Kimura (UDESC) 
 
Resumo: Quem transita entre terreiros de umbanda e de candomblé, não pode deixar de perceber que muitas das 
músicas cantadas pelos seus adeptos hoje, pela assistência do terreiro e pelos próprios espíritos que irrompem nas 
casas e templos das tradições de matrizes africanas para fazerem a caridade, para recontar suas histórias a partir de 
seus feitos são sambas, sambas de roda, sambas de terreiro, entre outros subgêneros deste gênero popular brasileiro 
conhecido mundialmente. Esta oficina tenta dar conta desses universos musicais distintos na contemporaneidade, do 
samba como um gênero musical que transborda sua atuação aos círculos performáticos, as rodas de samba, as quadras 
das escolas de samba, para chegar até os terreiros de umbanda e de candomblé, ao mesmo tempo em que esses fluxos 
e refluxos reverberam na produção musical de artistas famosos como Clara Nunes e Zeca Pagodinho, entre outros, que 
cantam amiúde a tradição dos orixás, enquanto narrativas que compõe a socialidade do brasileiro e das brasileiras, no 
contexto entre os terreiros e das rodas de samba. Neste encontro entre dimensões supostamente distintas de domínios 
sociais como música e religião, reside a sonoromusicorporalidade, enquanto conceito norteador e enunciador de uma 
nova epistemologia; a epistemologia de Exu. 

 
 

Oficina 6 – Oficina de Constelações Familiares Sistêmicas e Fenomenológicas 
 

21 e 22 de novembro de 2017, Sala Hary Laus, Biblioteca Central 
 

Ministrante: Marcelo Leandro de Campos (FAC e Mestre em Ciências da Religião pela PUC/Campinas) 
 
Resumo: Constelações Familiares é um método psicoterapêutico desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger e pela norte-
americana Virginia Satir. A partir de uma abordagem sistêmica e fenomenológica, o método se propõe a trabalhar 
dinâmicas que o indivíduo herda de seu “campo familiar” e que afetam diretamente seus relacionamentos, carreira e 
comportamento. As Constelações Familiares se afirmaram no campo das terapias breves; o método é hoje utilizado com 
muito sucesso no campo jurídico, em processos de conciliação nas varas de família. As Constelações Familiares têm 
sido apropriadas por diversas religiosidades: é praticada entre os católicos como um exercício de espiritualidade 
sistêmica; por espiritas kardecistas, responsáveis por uma crescente produção literária sobre o tema, e por diversas 
espiritualidades xamânicas, onde recebe o título de Constelação Xamânica. Em resumo, é um importante objeto de 
estudos do fenômeno das intersecções e relações reversivas entre práticas terapêuticas e espiritualidade. O objetivo da 
oficina é apresentar de maneira didática os principais conceitos do método terapêutico, como o Campo Morfogenético e 
as Três Leis do Amor, e as interpretações sistêmicas das dinâmicas familiares. Procura-se fazer uma demonstração 
prática do método, na forma de Exercícios Sistêmicos, permitindo a experiência de observação participante. 

 
 

Oficina 7 – Prática Meditativa na Raja Yoga 
 

22 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 
 
 

Ministrantes: Patrícia Dias Pantoja (UFRGS) e Gustavo Ruiz Chiesa (Universidade Federal do Pampa) 
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Resumo: O objetivo desta oficina é proporcionar um espaço para prática e diálogo acerca do tema meditação, 
utilizando como referência os ensinamentos da Raja Yoga. A Raja Yoga representa o caminho mais completo da Yoga, 
combinando a essência de todos os outros caminhos. Os ensinamentos têm origem na milenar filosofia Védica, tendo o 
Bhagavad Gita como escritura básica. Este método da Yoga foi formalmente sistematizado pelo sábio Patanjali, que 
definiu oito passos pelos quais se pode alcançar a união de nossa consciência individual com a Consciência Cósmica, 
compreendendo a natureza da realidade. Essa prática ajuda a restringir a turbulência dos pensamentos, melhorando a 
concentração e auxiliando na evolução da consciência para um estado de paz profunda e alegria sempre nova (bem-
aventurança). Nesta oficina, serão abordados alguns dos aspectos históricos e culturais desses ensinamentos, bem 
como o seu funcionamento, e ocorrerá uma prática de meditação e troca de experiências sobre o tema. 

 
 

Oficina 8 – Respeito às diversidades, etnografia e experiência religiosa 
 

22 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes 
Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 

Ministrante : Alberto Groisman (UFSC) 
 
Resumo: A oficina será voltada para a reflexão sobre a pesquisa associada à experiência religiosa e o respeito às 
diversidades, considerando especialmente a inspiração etnográfica como motivação. Esta reflexão procura repercutir o 
crescente interesse pela etnografia como forma de análise e evocação de pesquisas que não se situam no campo da 
antropologia. Neste sentido, buscará permitir um diálogo entre pesquisadore(a)s de religião, religiões e religiosidades 
considerando aspectos éticos, epistemológicos e analíticos. Mas, particularmente, tomará a pesquisa como um campo 
político no qual relações e redes estabelecidas, e eventos vividos pelo(a)s pesquisadore(a)s são substrato da produção 
do conhecimento, e se desdobram em textos dialógicos, nos quais a a auto-reflexividade são fundamentais. 

 
 

Oficina 9 – Técnicas de pesquisa qualitativa no contexto das questões religiosas 
 

20 de novembro de 2017, Sala Hary Laus, Biblioteca Central 
 

Ministrantes: Emilly Lopes (UFSC) e Virgínia Levy (UFSC) 
 
Resumo: As vivências religiosas são um campo de pesquisa privilegiado para as Ciências Humanas, o que requer uma 
abordagem perspectiva interdisciplinar. Partindo dessa premissa, esta oficina tem como proposta geral discutir as 
possibilidades metodológicas para pesquisas relacionadas à religião. Com foco na pesquisa qualitativa, debateremos os 
diferentes modos de produzir conhecimento, bem como os limites éticos impostos pelo próprio objeto. Por meio do 
diálogo entre pesquisadores de diferentes áreas e variadas possibilidades metodológicas, acreditamos ser possível 
colocar os estudos em perspectiva e torná-los mais críticos. Dessa forma, a oficina se utilizará de recursos didáticos 
(como exercícios práticos, exposição de conceitos e debate) que favoreçam a discussão, a troca de experiências e a 
importância de se relativizar o próprio ponto de vista, estabelecendo uma postura empática com o outro. 
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Grupos de Trabalho 

15h00 às 18h00 

 

 

GT 1 – Direito e convergência ética: gêneros e diversidades 
 

21 de novembro de 2017, Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) 
 

Coordenação: Uipirangi F. da S. Câmara (OPET) e Dirceu Pertuzatti (OPET ) 
 
Comentários: Edson Martins (FCC) e Marcello Sgarbi (OPET) 
 
Resumo: O GT tem a finalidade de aglutinar pesquisadores da área do Direito e interfaces a fim de oportunizar um 
espaço de debate e intercâmbio de saberes e experiências que abordem a temática do Direito enquanto garantia e 
interlocutor dos direitos fundamentais da pessoa humana e de fomento por uma convergência ética que aproxime as 
liberdades individuais, possibilitando o desenvolvimento de processos multiculturais, que permitam o intercâmbio entre 
as múltiplas identidades. Busca-se acolher trabalhos das diversas áreas do conhecimento que contribuam para o 
mapeamento das questões, juntamente com pesquisas que possibilitem reflexão, construção de novos saberes e o 
desenvolvimento de novas estratégias de promoção, de defesa da vida, de justiça restaurativa, de superação e de 
educação em direitos humanos em espaços de educação formal, não-formal ou comunitários. 
 
21 de novembro 
 
Mulheres mães feministas: sujeitos de mudança social (Luana Borges Lemes e Mariana Borges Lemes) 
 
Questões de Gênero nos Bancos Universitários: da teoria a prática reforçando os estereótipos (Carlos 
Eduardo Romeiro Pinho) 
 
A discussão sobre a liberdade de crença pela Constituição de 1824: a convergência entre a Revolta dos 
Malês e a Intolerância Religiosa no Brasil nos dias atuais (Andreza Jacobsen e Laila Maia Galvão) 
 
Assédio sexual na universidade (Ellis Fernanda Donato e Gabriele Heleodoro) 
 
A compreensão da diversidade de gênero na universidade (Jeferson dos Santos Júnior e Vitor Cezar Santos 
Pinheiro) 

 
 

GT 2 – Diversidade religiosa, espiritualidade e imaginário: no ensino e nas ciência(s ) 
da(s) religião(ões)  

 
20 de novembro de 2017, Sala 111, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação: Carlos André Cavalcanti (UFPB) e Ana Paula Cavalcanti (UFPB) 
 
Comentários: Ivanice Frazão (DH/UFPB) 
 
Resumo: Na relação homem/sagrado, o imaginário constitui ponte que permite instauração de diálogos. Diferentes 
concepções sobre a relação homem/divino dão origem a múltiplas expressões religiosas. No âmago delas encontramos 
mitos e ritos, como elementos fundadores e mantenedores de cosmovisões e plausibilidades. Caracterizado como país 
de relativa tolerância, o Brasil vê-se atualmente confrontado com demonstrações de intolerância de vários segmentos. 
Reconhecimento das convergências profundas que unem diferentes expressões religiosas – entendidas como parte do 
capital simbólico/imaginado comum da humanidade – constitui tarefa intelectual e política urgente. Esta tarefa faz-se 
ainda mais necessária como fundamento teórico à afirmação do respeito à pluralidade, ao reconhecimento da 
Diversidade Religiosa. Diversidade vitrine da área na interface com a sociedade! Nela, atua cada vez mais o Estado em 
políticas públicas voltadas para religiões. Debater noções/conceitos que contribuam para fundamentá-la é ato 
estratégico que reafirma nosso campo de ação. 

 
20 de novembro 
 
Deusa, e mãe: Uma análise iconográfica do sagrado feminino (Alberlene Baracho) 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT2.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT2.docx
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O conto está para a vida assim como a vida está para o conto: considerações acerca do conto “Pele de 
Burro” na cidade de Macapá/Amapá (Maria Antonia F. Andrade) 
 
A divina Comédia brasileira: Presença do imaginário de Dante na teologia popular de Luís da Câmara 
Cascudo (Ana Luísa Morais Barbosa) 
 
Entre Barcos e Sereias: o imaginário marítimo da Barquinha (Ricardo Assarice dos Santos) 
 
Trajetória da Bandeira do Divino Espírito Santo em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis:significados, 
mudanças e permanências (Janice Gayer Moreira Monguilhott) 
 
Preconceito religioso contra religiões afro-brasileiras: uma análise psicossocial (Ana Paula Rodrigues 
Cavalcanti) 
 
 

GT 3 – Educação e diversidade religiosa: o reconhecimento como desafio intercultural  
 

20 e 21 de novembro de 2017, Sala 213, Centro Socioeconômico (CSE) 
 

Coordenação: Adecir Pozzer (UFSC) e Eliston T. Panzenhagen (Unochapecó) 
 
Comentários: Silvânia de Queiróz (UPF) 
 
Resumo: Fomentar e criar espaços de diálogo intercultural em instâncias formativas, tomando o conhecimento da 
diversidade cultural religiosa como elemento de aprendizagem, é uma das formas de suspender perspectivas 
absolutistas, ultraconservadoras e totalitárias, e estratégia de problematização das causas que sustentam a difusão e 
reprodução de concepções e práticas que violam a dignidade humana, considerando o crescimento de casos de 
intolerância e discriminação, muitos deles motivados por questões étnicas, culturais e religiosas, o que compromete o 
desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem e o reconhecimento do direito à diferença. É objetivo deste GT 
acolher estudos, pesquisas, projetos e práticas pedagógicas de diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento que 
articulem conhecimentos da diversidade cultural religiosa, a partir de pressupostos filosóficos, científicos, éticos e 
estéticos, e estabeleçam diálogos entre diferentes identidades, saberes e perspectivas étnicas, culturais e religiosas, 
enquanto processo de respeito e reconhecimento das diferenças em espaços educativos e sociais. 

 
20 de novembro 
 
Alfabetização de Idosos e Diversidade Cultural Religiosa (Lourival José Martins Filho) 
 
A indústria musical como mecanismo de educação: Uma análise sobre o clipe da música "Hymn For the 
Weekend" e de como os elementos religiosos encontrados podem ser usados dentro da sala de aula 
(Addam Chrystiam Gonçalves Silva) 
 
Formação de professores para a diversidade religiosa: qual apropriação? (Claricia Ott e Irma Iaczinski) 
 
Educar para a Diversidade Religiosa: Uma experiência pedagógica contra a Islamofobia (Luciana Scheuer 
Brum) 
 
A Diversidade Religiosa no Ensino Médio: Relato de uma Experiência Pedagógica do PIBID Ciências 
Sociais FURB (Franciele Otto Duque) 
 
Missão São José: educação diferenciada, resistência na formação de lideranças indígenas (Jaci 
Guilherme Vieira) 
 
21 de novembro 
 
Na trilha do Sagrado: o Ensino Religioso além da sala de aula (Karin Willms) 
 
Potencialidades educativas das Organizações da Sociedade Civil: Associações civis religiosas em 
Florianópolis (SC) entre caridade e defesa de direitos (Luana do Rocio Taborda) 
 
 

GT 4 – Educação e religiosidade em perspectiva decolonial: entre aberturas, buscas e 
possibilidades  

 
21 de novembro de 2017, Sala 213, Centro Socioeconômico (CSE) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT-3.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT4.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT4.docx
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Coordenação: Valdenésio Aduci Mendes (USJ) e Marcelo Silva  (PG/UFRGS) 
 
Comentários: Verônica Kimura (PG/UDESC) 
 
Resumo: Em função do processo de colonização, a geopolítica eurocêntrica estabeleceu na América Latina 
paradigmas epistemológicos, políticos, ontológicos e religiosos como verdades universais, promovendo um baluarte de 
invisibilidades e silenciamentos de outras culturas que não a europeia. A colonialidade, apesar do fim do colonialismo, 
sobrevive até hoje nas mais diversas instituições políticas e sociais da sociedade latino-americana, muitas vezes 
consolidados por práticas pedagógicas excludentes.  Diante deste contexto, o giro decolonial desponta-se como 
possibilidade de um olhar sobre enfoques epistemológicos e subjetividades subalternizadas, tendo em vista outras 
produções de conhecimento distintas da modernidade ocidental. Buscamos no presente GT incorporar estudos que 
promovam a reflexão sobre práticas pedagógicas interculturais e decoloniais, baseadas no princípio da insurgência 
educativa tendo em vista a construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento.  

 
21 de novembro 
 
Do ensino religioso ao não religioso: a não continuidade religiosa familiar como causa de mudança no 
campo religioso brasileiro (Franc Casagrande da Silva) 
 
Educação nos Terreiros numa Perspectiva Decolonial (Verônica Kimura) 
 
Para além da fé: a filosofia ubuntu nos terreiros de candomblé na América Latina (Marcelo Silva) 
 
Análise da sentença do Supremo Tribunal Federal sobre ensino religioso à luz de processos educativos 
decoloniais (Valdenésio A. Mendes) 
 
 

GT 6 – Educação, religião, diversidade e os discursos de intolerância crescentes na 
sociedade contemporânea  

 
21 de novembro de 2017, Sala 211, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação: Ana Claudia Ribas (UFSC) e Odair Salazar (CLAFEN e SED/SC) 
 
Comentários: Sabrina Guerra (UFBA) 
 
Resumo: Este GT destina-se a acolher discussões que versem numa ótica interdisciplinar (histórica, filosófica, 
antropológica, linguística etc.) sobre os fenômenos de cunho religioso que sustentam os atuais discursos de intolerância, 
especialmente no que refere à diversidade sexual e de gênero, dentro de espaços de escolarização. A intenção é 
localizar historicamente a laicidade educacional de perspectiva ideal, os avanços nos debates acerca das diversidades e 
suas reverberações em ações políticas para incluí-los nos currículos e no cotidiano escolar, e os retrocessos presentes 
nos discursos acerca da educação no que tange ao avanço dos movimentos religiosos cristãos de perspectiva 
conservadora, que reverberam nas práticas civis e ameaçam os avanços conquistados em pleno século XXI.  

 
21 de novembro 
 
O discurso religioso enquanto potencializador de opressão ao grupo de travestis no espaço escolar em 
Ponta Grossa – PR (Adriana Gelinski) 
 
Hate-crime: efeitos de sentidos a partir de discursos, produzidos por sujeitos/alunos, que tratam de 
assassinatos de homossexuais atribuídos a neonazistas em 2017 (Odair Salazar) 
 
Como ser uma “boa mulher”?: comparação dos discursos católicos acerca do corpo da mulher 
produzidos na década de 1950 e o modelo de “bela, recatada e do lar” veiculado pela revista Veja em 
2016 (Ana Claudia Ribas) 
 
 

GT 7 – Estado laico e diversidade: a importância da discussão sobre laicidade no Brasil  
 

21 e 22 de novembro de 2017, Sala Harry Laus, Biblioteca Central 
 

Coordenação: Elcio Cecchetti (UFSC) e Emilly Oliveira Lopes Silva (UFSC) 
 
Comentários: Virgínia Levy (UFSC) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT6.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT6.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT7.docx
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Resumo: Um pastor evangélico entra em uma creche e "arranca" uma boneca negra, alegando se tratar de um 
"símbolo de macumba". A boneca era, na verdade, não um artefato religioso, mas uma Abayaomi, fabricada por mães 
africanas para acalentar os filhos durante as viagens nos navios que traficavam escravos, e estava sendo utilizada por 
uma professora para discutir diversidade. Evocando esse episódio recente, enfatizamos a importância e a urgência de 
se discutir o tema da laicidade no Brasil. A atitude do pastor serve de alegoria para muitas outras interferências 
religiosas que observamos hoje no espaço público. Na ausência de um Estado efetivamente laico, a diversidade é 
duramente prejudicada, pois há uma imposição dos padrões cristãos a toda a população, ainda que de forma velada. 
Nosso objetivo é debater sobre a laicidade em sua relação com a diversidade, reunindo trabalhos que relacionem a 
proposta geral a outras áreas de conhecimento, como educação, ciência, arte, gênero, entre outros. 

 
21 de novembro 
 
Estado laico e liberdade condicionada. Repressão a práticas religiosas durante a Primeira República 
(Valquíria Velasco) 
 
Estado, igreja e legalização do aborto no Brasil e em Portugal (Emilly Lopes) 
 
Pluralismo e espaço político (Iann Endo Lobo) 
 
Controvérsia na esfera pública de Juiz de Fora: O dia em que uma “drag queen” adentrou uma escola 
pública e provocou a reação de “guardiães da moral e dos bons costumes” (Dora Deise) 
 
Laicidade, fé e saúde mental (Virgínia Levy) 
 
22 de novembro 
 
Por uma democracia laica (Gabriela A. Valente) 
 
Estado Laico e Ensino Religioso nas Escolas: contradição institucional? (Cristiana Rosa Valença e 
Alessandra Guida dos Santos) 
 
Laicidade e presença controversa do ensino religioso nas escolas públicas: uma análise recente dos 
debates e disputas entre grupos laicos e religioso no Brasil (Márcio Hoff) 
 
O ensino religioso confessional nas escolas públicas brasileiras e o julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade nº 4439 pelo Supremo Tribunal Federal (Naiana Zaiden) 
 
Ensino Religioso: projetos e práticas pedagógicas para sua inserção em Ciências Humanas (Silvia 
Gonçalves de Almeida, Neusa Ferreira e Thais Aparecida Silvério) 
 
O ensino religioso na BNCC: respeito ou afronta à laicidade? (Elcio Cecchetti) 
 
 

GT 8 – Ideologias semióticas, religião e secularismo  
 

20 de novembro de 2017, Sala 210, Centro Socioeconômico (CSE) 
22 de novembro de 2017, Sala 413, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

 
Coordenação: Bruno Reinhardt (UFSC) e Daniel N. Silva (UFSC) 
 
Comentários: Vania Zikán Cardoso (UFSC) 
 
Resumo: Para W. Keane, ideologias semióticas são “premissas básicas sobre o que são signos e como eles funcionam 
no mundo”. Ao definir fronteiras sobre o que é linguagem e sua relação com outros suportes semióticos, como artefatos 
e imagens, a ideologia semiótica “não trata apenas de signos, mas também dos tipos de sujeitos e objetos que podem 
ser encontrados no mundo”. O GT convida propostas interessadas em ideologias semióticas religiosas e em sua relação 
com o secular. O conceito é fértil para entender controvérsias sobre o lugar da religião na esfera pública, incluindo a 
lógica que rege o secularismo e suas noções de neutralidade, liberdade de expressão etc. Controvérsias sobre 
representações satíricas do profeta Mohammed, ataques iconoclastas a estátuas, divergências sobre a presença de 
símbolos religiosos em instituições públicas incorrem em debates sobre a agência, natureza e extensão destes objetos. 
Gostaríamos de explorar tais controvérsias ao investigar suas condições semióticas. 

 
20 de novembro 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT8.docx
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A Imagem de Cristo como significante flutuante: relações entre iconografia religiosa e demandas 
laicizantes (Evandro Bonfim) 
 
Da materialidade dos corpos: reflexões sobre imagens do corpo de Cristo (Carolina Junqueira dos Santos) 
 
Iconofilia evangélica? O caso do monumento “Ao Deus de Israel” na Assembleia Legislativa da Bahia 
(Bruno Reinhardt) 
 
Agenciamentos do secular e tensões na esfera pública: o conflito entre afro-religiosos e promotores da 
causa animal em Porto Alegre a partir da prática sacrifical (Jorge Scola) 
 
22 de novembro 
 
Yoga: signos, temporalidade, prática e política (Bárbara de Souza Aquino) 
 
A invocação de ideologias semióticas em episódios de ataques a símbolos seculares (Daniel N. Silva) 
 
Estratificação do empoderamento (Jamille Narciso) 

 
 

GT 10 – Leonardo Boff, libertação, ecologia e espiritualidade: educação e diversidade 
em busca do novo paradigma pós-antropocêntrico  

 
22 de novembro de 2017, Sala 215, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação: Illyushin Z. Saraiva (U. Kennedy) e Maurício T. Pereira (FAJE/BH) 
 
Comentários: João Everton da Cruz (PUC-MG) e Paulo Mutaokê Magalhães (UFBA) 
 
Resumo: Este GT tem como temática a produção do teólogo e filósofo Leonardo Boff (1938) que desempenhou papel 
central na teologia da libertação - movimento religioso surgido na América Latina na década de 1970 e que teve 
profunda influência sobre os movimentos sociais – e que depois de sofrer medidas persecutórias pelo Vaticano, 
expandiu seu trabalho para questões relacionadas à ética ambiental, após escrever seu primeiro livro sobre o tema, 
"Ecologia, Globalização e Espiritualidade: A emergência de um novo paradigma" (1993). O GT se justifica pela carência 
de uma sistematização das discussões sobre obras do pensador L. Boff acerca da proposta de criação do Ethos Mundial 
(civilização planetária), historicamente defendido pela Teologia da Libertação, mas ampliando a luta, ao priorizar a 
defesa de todas as formas de vida, mais precisamente a defesa da Mãe Terra (Gaia) e seu ecossistema. O objetivo do 
GT é recepcionar e sistematizar obras sobre esta terceira fase da produção de L. Boff. 
 
22 de novembro 
 
O conceito positivo de sustentabilidade em Leonardo Boff (João Éverton da Cruz) 
 
O Ethos Mundial em Leonardo Boff como proposta de superação das atuais crises sociais, políticas e 
ecológicas (André Noronha Furtado de Mendonça) 
 
A natureza divina da ancestralidade afro-brasileira e o paradigma ecológico de Leonardo Boff (Paulo 
Andrade Magalhães Filho) 
 
Paradigma ecológico em Leonardo Boff e as metodologias colaborativas: afinidades e possibilidades 
(Jaciara Mariano) 
 
O Conceito d’As Quatro Ecologias em Leonardo Boff: Como superar o Antropocentrismo rumo ao 
Cosmocentrismo e ao Biocentrismo (Maurício Tavares Pereira) 
 
A Necessidade do Novo Paradigma Tecnológico em Boff: Acordos de mercado ou a adesão dos 
profissionais à nova Cosmologia da Transformação? (Illyushin Zaak Saraiva) 
 
 

GT 11 – Línguas, religiões e religiosidades  
 

20 de novembro de 2017, Sala 207, Centro Socioeconômico (CSE) 
22 de novembro de 2017, Sala 213, Centro Socioeconômico (CSE) 

 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT10.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT10.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT11.docx
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Coordenação: Cristine Gorski Severo (UFSC) e Clóvis Alencar Butzge (UFFS) 
 
Comentários: Marcelo Martins Sabino (UDESC) 
 
Resumo: Trata-se de uma proposta que visa acolher trabalhos que versem sobre o papel e a importância das línguas 
na religião. Os seguintes temas são bem-vindos: políticas linguísticas religiosas; usos linguístico-discursivos em 
contextos religiosos; papel simbólico e ritualístico das línguas; relação entre oralidade e letramento nas práticas 
religiosas; modos de transmissão e validação dos conhecimentos religiosos; entre outros que versem sobre a 
aproximação entre língua e religião. Tem-se, assim, como objetivo criar um espaço interdisciplinar de reflexão sobre o 
papel desempenhado pelas línguas em diferentes matrizes e experiências religiosas. Compreendemos que as crenças e 
práticas religiosas são fortemente afetadas por diferentes usos linguísticos, seja na ritualística e na construção de um 
sentido de identidade e de pertencimento, seja no conhecimento ou nos modos de transmissão e conservação do saber. 

 
20 de novembro 
 
“Ayvu é fala e é amor também”: língua guarani, religião e diversidade de significados (Carlos Maroto 
Guerola) 
 
“Fizemos uma guerra santa”: narrativas Xokleng-Laklanõ (SC) acerca de sua conversão ao cristianismo 
pentecostal e decorrente redenção do domínio do SPI (Flavio Braune Wiik) 
  
Estudo das formas de tratamento em duas versões brasileiras da bíblia (Gésyka Mafra Silva) 
 
Uma análise poética e política de Roça Barroca de Josely Vianna Baptista (Suzy Zaparoli) 
 
Entre a religião e o povo: a literatura de folhetos como modo de transmissão de conhecimentos e 
crenças religiosas (Neffertite Marques da Costa) 
 
22 de novembro 
 
As práticas linguísticas em casas religiosas de matriz africana (Ana Cláudia Fabre Eltermann) 
 
O governo da língua: implicações da teologia política na gestão das línguas (Charlott Eloize Leviski) 
 
Políticas linguísticas missionárias: dos cristianletos como invenção (Cristine Gorski Severo) 
 
 
 

GT 12 – Mulheres, aprisionamentos e direitos humanos em debate 
 

21 de novembro de 2017, Sala 209, Centro Socioeconômico (CSE) 
22 de novembro de 2017, Sala 207, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação: Aline L. da C. Della Libera (UFRGS) e Juliana Deprá Cuozzo (UFRGS) 
 
Comentários: Edla Eggert (PUC-RS) e Márcia Alves da Silva (UFPEL) 
 
Resumo: O aprisionamento de mulheres, se considerarmos as penas de reclusão, teve aumento exponencial nos 
últimos anos (INFOPEN Mulheres, 2014). Contudo, se ampliamos este conceito, o controle e o cerceamento das 
liberdades lhes são impostos há vários séculos (LAGARDE Y DE LOS RÍOS, 2015). Práticas educativas e religiosas que 
perpassam os ambientes prisionais nos convocam ao debate, a fim de compreendermos suas implicações para a 
vivência da privação de liberdade e, também, para o momento do pós-reclusão. Interessa-nos, portanto, discutir em 
torno do(s) aprisionamento(s) das mulheres: direitos humanos, processos educativos e de profissionalização, práticas 
religiosas, criminologia feminista e temas da violência de gênero. Este GT propõe-se a acolher estudos teóricos e 
empíricos de diferentes áreas do conhecimento que abordem pesquisas em espaços de prisões e de instituições de 
controle, incluindo, também, outras práticas punitivas. 
 
21 de novembro 
 
A prisão – espaço de formação e processos educativos (Nivea Capes) 
 
Os cativeiros e os aprisionamentos das mulheres na Filosofia de Educação Nisiana (Graziela Rosa) 
 
Emoções entre mulheres encarceradas em uma Cadeia Feminina no Mato Grosso (MT) (Marinês da Rosa e 
Miriam Pillar Grossi) 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT12.docx
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Gênero, Minorias e Garantias Legais: A experiência da Difusão das Temáticas de Direitos Humanos no 
EAD da Uniasselvi (Luciane da Luz e Kátia Spinelli) 
 
22 de novembro 
 
Mulheres no Manicômio Judiciário de Santa Catarina: desafios e possibilidades para a pesquisa histórica 
(Cíntia Paludo Floriano) 
 
Mulheres presas: repensando o gênero e a saúde mental (Dieni Rodrigues) 
 
Com que olhar eu vejo? Reflexões sobre a fotografia e a extensão universitária (Isabelle Ignácio da Silveira 
e Elizabeth Lettnin Thiel) 
 
Reflexões sobre a (com)vivência em um presídio feminino: grupos de artesanato e Direitos Humanos das 
Mulheres (Amanda da Rocha Lourensen e Aline Lemos da Cunha Della Libera) 
 
 

GT 13 – Narrativas de resistência em religiões de matrizes africanas na 
contemporaneidade 

 
22 de novembro de 2017, Sala 213, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação : Vanessa Lehmkuhl Pedro (UNISUL)e Mirella Alves de Brito (Estácio-SC) 
 

Comentários: Sônia Weidner Maluf (UFSC) 
 
Resumo: As práticas das religiões afro-brasileiras se constituem como espaços de resistência, compreendendo como 
característica marcante uma plasticidade que permite negociações, disputas e alterações de suas dinâmicas cotidianas. 
Este GT tem como objetivo a reunião de reflexões, narrativas e experiências que representem formas de resistência e 
de plasticidade em diferentes rituais que tratem das relações de gênero, do lugar do feminino, do empoderamento de 
minorias sociais, do estabelecimento de objetos e práticas religiosas, das relações de parentesco, da relação com a 
comunidade e com as políticas públicas. As relações que se expressam no cotidiano das casas de santo (terreiros, 
sítios, roças, barracões) formam um tecido, como o linho e a juta, cuja permeabilidade constitui um todo, que permite 
atualizações, novas agendas, disputas e a expansão de suas práticas. Buscamos reunir comunicações orais que 
contemplem experiências que olhem para temas de resistência e para a permeabilidade das religiões de matrizes afro-
brasileiras. 

 
22 de novembro 
 
Perpetuação do Espaço Religioso: uma analise da construção na perspectiva histórica do Terreiro de 
Mina Nagô Yemanjá em Belém do Pará (Andrey Fábio Santos Sales) 
 
Conflitos e Resistências: Notas sobre o acionamento de “África” durante o processo de regulação aos 
terreiros de Bacabal (MA) (Calliandra Sousa Ramos e Fladney da Silva Freire) 
 
Os colares sagrados da memória: símbolos de resistência no candomblé da Bahia (Luciano Lima Souza e 
Daisy Laraine Moraes de Assis) 
 

 
GT 14 – Neopaganismo, Nova Era e práticas mágicas  

 
20 de novembro de 2017, Sala 205, Centro Socioeconômico (CSE) 

22 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 
 
Coordenação: Karina Oliveira Bezerra (UNICAP) e Dannyel Teles de Castro (UEPA) 
 
Comentários: Fábio Leandro. Stern (PUC-SP) 
 
Resumo: O objetivo desse GT é criar um espaço de discussão e compartilhamento de pesquisas nas áreas das 
seguintes temáticas: Neopaganismo, Bruxaria, Ocultismo, Magia e Nova Era. Esses tópicos se relacionam entre si, entre 
outros, por representar crenças que desfizeram a hegemonia do sistema institucional religioso cristão no Ocidente do 
século XIX. A Revolução Francesa rompeu com a Igreja, mas ao contrário do que se prognosticou, o mundo não se 
desencantou. Ele se reencantou com fontes advindas da espiritualidade oriental, e com as antigas religiões dos povos 
europeus pré-cristãos, os afamados pagãos. Um século antes de o novo milênio surgir, a Nova Era foi anunciada por 
ocultistas, magos e bruxos. Na atualidade, sistemas mágicos e religiosos vinculados às temáticas citadas mantêm taxas 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT13.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT13.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT14.docx


 

42 

de crescimento, aderência e representatividade no tecido social, não só do Brasil, mas também do Mundo, sendo 
fundamental para os estudos de religião, pesquisas e debates científicos sobre os temas referidos. 

 
20 de novembro 
 
Heterotopias new age na encruzilhada cibercultural (Rafael Araldi Vaz) 
 
Espirito Santo mulher e Virgem Maria como deusa: o caso de cristianização do neopaganismo pela 
tradição wicca trinitária (Fábio L. Stern) 
 
Entre Isis e Maria: Representações da mulher no imaginário do gnosticismo contemporâneo (Marcelo 
Leandro de Campos) 
 
Reflexões ontológicas como sugestões reflexivas para o campo neopagão (Rafael Siqueira Machado) 
 
Bruxaria Moderna – uma nova religião (Lídia Maria da Costa Valle) 
 
22 de novembro 
 
Perspectivas Antropológicas sobre a Magia do Caos no Brasil (Felipe Boin) 
 
Círculo Feminino Guardiãs da Mãe Terra: uma prática espiritual e terapêutica (Franciele Martins) 
 
Ártemis (Karina Oliveira Bezerra) 
 
Da Tribo Urbana à Tribo Religiosa: o impacto das mídias de massa sobre o Neopaganismo (Dannyel de 
Castro) 
 
Um Heathenismo Unido Contra o Ódio (Pablo Gomes de Miranda) 
 

 
GT 15 – Os 500 anos da Reforma Protestante, do tradicional ao pós-tradicional: as 

nuances do protestantismo histórico em Martin Lutero e João Calvino  
 

22 de novembro de 2017, Sala 321, Bloco B, Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 

Coordenação: André L. de C. Mariano (Unesp/Marília) e José Eduardo Caldeirão (Unesp/Marília) 
 
Comentários: Marco A. de Brito (UMESP) 
 
Resumo: Este GT propõe discussões relacionadas ao Protestantismo Histórico, sobre os 500 anos da Reforma 
Protestante a partir de Lutero e seu precursor Calvino. Destacamos a produção de textos acadêmicos sobre ambos/ou 
não, acerca do tradicional e do pós-tradicional, sendo: até que ponto, luteranos e/ou calvinistas mantêm seu caráter 
tradicional, litúrgico teológico e prático? Atualmente, existem reconfigurações ou ressignificações nesses campos do 
Protestantismo Histórico? Qual o impacto desses segmentos sobre outras religiões cristãs? Este GT abre para 
participação de pesquisadores de diversas áreas de conhecimento das Ciências Sociais, História, Ciências da Religião, 
Teologia e outras áreas afins. Tais contribuições, e possíveis outras abordagens que se encaixem dentro desta 
proposta, são bem-vindas, no sentido de promover no seio dos debates dos estudos dessas religiões uma significativa 
fonte de saber. 

 
22 de novembro 
 
A reforma protestante: orgulho e vergonha nas lutas em favor dos desfavorecidos (Marco Aurélio de Brito) 
 
Somente a graça em tempo de crise: o enfrentamento de um capitalismo selvagem a partir do conceito 
de salvação em Lutero como proposta de caminho (Carlos Eduardo de Araújo de Mattos) 
 
“Mais Perto Quero Estar”: a música e o culto adventistas em aproximação com o legado da Reforma 
(Joêzer de Souza Mendonça) 
 
Neocristianismo e a “Reforma Protestante”: o legado de Lutero enquanto liberdade de interpretação 
para cultos nos Estados Unidos da América (Joéverson Domingues Evangelista) 
 
Congregação Cristã no Brasil: uma denominação pentecostal clássica, subsidiada pelo Calvinismo 
reformista (André Luiz de Castro Mariano) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT15.docx
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Do tradicional ao pós-tradicional: os 500 anos da reforma protestante pela perspectiva dos luteranos em 
Rio Claro/SP (José Eduardo Caldeirão e Aluísio Almeida Schumacher) 
 
 

GT 16 – Protestantismos e pentecostalismos: incidência pública e linguagem religiosa 
no horizonte dos 500 anos da Reforma 

 
20 de novembro de 2017, Sala 202, Centro Socioeconômico (CSE) 

 
Coordenação: Valdinei Ramos Gandra (PUC-PR) e Jefferson Zeferino (PUC-PR) 
 
Comentários: Adriano Sousa Lima (PUC-PR), Felipe G. Koch Buttelli (EST) e Fernando Albano (EST) 
 
Resumo: Os movimentos de Reforma, à luz do marco de seus 500 anos, em sua diversidade e ambiguidades, já desde 
o século XIV, passando especialmente pelo século XVI e chegando até a atualidade, expressam múltiplas linguagens 
religiosas, bem como distintas formas de incidência pública. Emerge, portanto, a reflexão sobre os distintos movimentos 
religiosos que constituíram sua história, cultura, epistemologia, ética, organização social etc. Diante do pluralismo 
religioso, cabe pensar como as distintas linguagens religiosas produzidas por protestantismos e pentecostalismos 
podem promover um espaço de respeito às diversidades em detrimento a fundamentalismos e exclusivismos. Neste 
contexto, a educação para o respeito ao diferente surge como interpelação de uma sociedade plural. O GT também se 
justifica em virtude da ampla presença de evangélicos nas dinâmicas sociais do Brasil, dentro das quais há também a 
presença de protestantes e pentecostais que respeitam as diversidades. Dessa forma, o presente GT tem como objetivo 
promover a discussão acima apresentada por meio do acolhimento de propostas de comunicações orais e pôsteres que 
contemplem a temática. 
 
20 de novembro 
 
Política e Religião: diálogos sobre o campo religioso de Eunápolis/BA (Marcos Oliveira de Queiroz) 
 
As Assembleias de Deus e as comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana: onde estavam os 
legítimos celebrantes da festa? (Valdinei Ramos Gandra) 
 
Estratificação do empoderamento (Jamille Narciso dos Reis Bezerra) 
 
A espiritualidade, a justiça e a paz: caminhos para o diálogo inter-religioso no movimento pentecostal 
(Adriano Souza Lima) 
 
A compreensão luterana da cruz de cristo e sua atualidade para a teologia pentecostal (Fernando Albano) 
 
Protestantismo e Teologia Pública: um mapeamento (Jefferson Zeferino) 
 
 

GT 17 – Religião e educação 
 

20 de novembro de 2017, Auditório da Reitoria 
 

Coordenação: Eulálio Figueira (PUC-SP) e Sérgio R. A. Junqueira (IPFER) 
 
Comentários: Edile Fracaro (PUC-PR) 
 
Resumo: Este GT organiza estudos e pesquisas sobre a relação entre educação, cultura e religião, um campo que se 
abre sistematicamente aos pesquisadores de Ciências da Religião e Teologia, assim como de áreas afins. Com 
perspectiva interdisciplinar, a intenção deste GT é compreender os diferentes processos de ensino e aprendizagem nos 
espaços escolarizados. Esse núcleo abrange temas como ensino religioso, religião como objeto de estudo, projetos que 
tematizem religião em ambientes escolares, religião nos currículos escolares, educação e religião na esfera pública, 
diversidades religiosas e étnico-culturais, formação inicial e continuada para o ensino sobre religião, metodologias e 
subsídios pedagógicos para o ensino sobre religião, entre outros. Tais elementos estão relacionados à aplicação e à 
elaboração de técnicas de ensino que tornem possível o diálogo entre os resultados dos Estudos de Religião para a 
Educação brasileira, tendo em vista a compreensão e a transformação das práticas e políticas educacionais 
apresentadas como plataformas para a formação de cidadãos e cidadãs cientes de seus direitos e deveres. 

 
20 de novembro 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT16.docx
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Juventudes e identidade religiosa: perfis religiosos de educandos do Centro Educacional Marista São 
José e seus desafios pedagógicos-pastorais (Cleber de Oliveira Rodrigues) 
 
A proposta de renovação da formação sacerdotal e religiosa: uma leitura do Concílio Vaticano II (1962-
1965) a partir dos conceitos "evento dialógico" e "momento axial" (Edson Claiton Guedes) 
 
Diversidade religiosa: debates em sala de aula a partir da sétima arte (Maicon Roberto Poli de Aguiar) 
 
O referencial eclesial para o ensino de religião (Sérgio Rogério Azevedo Junqueira) 
 
Educação e igreja (Suely Ribeiro Barra) 
 
A utilização da metodologia pesquisa-formação em processos comunitários de reflexão teológica 
feminista (Marli Brun) 
 
 

GT 18 – Religião e gênero em espaços plurais 
 

20 e 22 de novembro de 2017, Sala Henrique Fontes, Biblioteca Central 
 
Coordenação: Ana Luíza Gouvêa Neto (UFJF) e Andiara Barbosa Neder (UFJF) 
 
Comentários: Ana B. de Vilhena Pereira (UFJF) 
 
Resumo: Atualmente, as relações interpessoais se articulam nos mais diversos ambientes sociais e virtuais. Tais 
contextos, que se apresentam em trânsito perene, trazem intrinsecamente questões relativas a gênero e religião. 
Questões essas que se definem histórica e socialmente em ambientes culturais, onde absorvem e tramitam entre tais 
influências presentes no meio. Destarte, discutir as relações de poder que se constroem no interior do espaço religioso e 
levantar questionamentos acerca de como essas relações refletem movimentos na área de gênero se mostra de suma 
importância. A religião, como sistema de sentido, influencia na maneira dos sujeitos se reconhecerem na sociedade, 
construindo identidades e contextos hierárquicos sexuais. Este GT objetiva suscitar discussões em torno das relações 
entre gênero e religião, considerando os espaços diversos onde tramitam e se articulam, tangenciando ademais seus 
possíveis desdobramentos socioculturais. 

 
20 de novembro 
 
Discursos de gênero na imprensa católica de Fortaleza: o caso do Jornal O Nordeste (1922-1927) (Maria 
Adaiza Lima Gomes) 
 
Mahmud Muhammad Taha e a questão da mutilação genital no Sudão (Ana Flávia Souza Aguiar) 
 
Brasil cristão: as barreiras na construção da noção de sexualidade (Ana Luíza Gouvêa Neto) 
 
A folia do “meu tempo”: contrastes e tensões de gênero no passado perene (Andiara Barbosa Neder) 
 
22 de novembro 
 
As imagens do feminino no discurso da igreja católica (1943/1945): Tensões e lutas (Érica Amanda de 
Oliveira) 
 
Por uma teologia mais queerezada: nada mais que uma fé desocultada (Marcela de F. M. Máximo 
Cavalcanti) 
 
Para mim, para você, para todo mundo: violência contra meninas e mulheres nos contextos de 
fanatismos religiosos (Roselete Fagundes de Aviz) 
 
Religião, política e arte. A criminalização das mulheres transexuais na Malásia e os quadrinhos como 
ferramenta de mudança social (Talita Sauer Medeiros) 
 
 

GT 19 – Religiões e gêneros 
 

21 de novembro de 2017, Auditório Elke Hering, Biblioteca Central 
 

Coordenação: Silvia Geruza F. Rodrigues (PUC-SP) e Bruna David de Carvalho (PUC-SP) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT18.docx
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Comentários: Sabrina Alves (PUC- SP) 
 
Resumo: Tanto a sociedade como a religião têm experimentado conflitos ao abordar a questão de gênero. A religião se 
imbrica na vida dos seres humanos, principalmente no Brasil, em todas as esferas: social, política e psicológica. A 
sexualidade humana, modo geral, constitui-se um tabu dentro de diversas religiões. O aumento do conservadorismo no 
Brasil tem trazido sérias implicações e consequências para o grupo LGBTTTQI. O Brasil apresenta o maior percentual 
de crimes motivados pela questão de gênero no mundo. As Escolas públicas proibidas de discutir a questão de gênero 
por imposição do governo, que por sua vez se compõe de lobbies organizados para desfazer leis de proteção aos 
grupos LGBTTQI.  Urge discutir o envolvimento das religiões e sua influência nas questões de gênero para 
esclarecimentos da sociedade e do meio acadêmico para fortalecimento e conhecimento científico a fim de garantir 
maior segurança e liberdade a um grupo que sofre discriminação e até mesmo violência nas várias esferas da 
sociedade. Neste GT buscamos expor relatos e trabalhos sobre questões de gênero e seu envolvimento com as mais 
diversas religiões, diálogos e conflitos. 

 
21 de novembro 
 
O feminino e a umbanda: o sexismo vestido de intolerância religiosa? (Bruna David Carvalho) 
 
Cristianismo, família, gênero e seus conflitos (Silvia Geruza F. Rodrigues) 
 
Mulheres e casamento: uma análise da obra “Higiene Mental e Saúde Pública” (Gabriela Lopes Batista) 
 
As Filhas de Maria: histórias de mulheres em Nova Trento (Elis Facchini) 
 
Representações Sociais da Transgeneridade Sob a Ótica da Mídia: Análise de comentários nas redes 
sociais (Marieli Mezari Vitali, Camila Maffioleti Cavaler, Luiz Felipe Andrade Quadros, Amanda Castro e Jacks 
Soratto) 
 
O não lugar da mulher – estigmas, vulnerabilidades e dificuldades de acesso aos tratamentos para a 
dependência química na cidade de São Paulo (Ana Trigo) 
 
 

GT 20 – Religiões mediúnicas: presenças, diálogos e respeito  
 

22 de novembro de 2017, Sala 319, Bloco B,  
Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

 
Coordenação: Gerson Machado (Unilasalle) e Pedro Paulo Amorim (Unilasalle) 
 
Comentários: Elaine Cristina Machado (UFSC) 
 
Resumo: O GT acolherá pesquisas que versem sobre as religiões e religiosidades mediúnicas de temporalidades 
diversas, oportunizando o debate entre pesquisadores e demais interessados, ampliando o conhecimento crítico da 
pluralidade híbrida do fenômeno religioso, suas narrativas e discursos. Uma rápida visada em nossa realidade revela o 
quanto tropeçamos em situações de intolerâncias, desrespeitos e violências motivadas pelas identidades religiosas. As 
produções historiográficas voltadas ao campo religioso deixam clara a necessidade de aprofundarmos o conhecimento 
das trajetórias, narrativas, práticas e personagens dos fenômenos religiosos mediúnicos (espiritismos, afro-brasileiros, 
indígenas, etc.), valorizando-os e estabelecendo diálogos transversais em prol da construção de uma cultura de respeito 
às diferenças. Assim, este GT visa discutir pesquisas sobre religiões e religiosidades mediúnicas e estabelecer redes 
entre pesquisadores visando o compartilhamento de metodologias, fontes e referenciais diversos. 

 
22 de novembro 
 
Religiões afro-brasileiras e as resignificações dos espaços urbanos (Gerson Machado) 
 
Não existe lugar pra macumba “am platz der Deutschen": uma análise de publicações internacionais 
sobre a Umbanda que circularam em Joinville (Elaine Cristina Machado) 
 
A FEB, o Espiritismo e a Umbanda (Pedro Paulo Amorim) 
 
A participação de Osvaldo Melo no processo de institucionalização do espiritismo em SC e a sua relação 
com a mediunidade (Luiz Cláudio São Thiago de Melo Altenburg) 
 
Entre escola e terreiro: processos de formação de jovens candomblecistas (Maritana Drescher da Cruz e 
Kátia Maria Kasper) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT20.docx
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O círculo parisiense da liga do ensino: um projeto de educação na revista espírita (Felipe Girardi e Rayssa 
Wolf) 
 
 

GT 21 – Sociabilidades católicas e cultura política nas sociedades latino-americanas 
contemporâneas  

 
20 de novembro de 2017, Sala 214, Centro Socioeconômico (CSE) 

21 de novembro de 2017, Auditório do Colégio de Aplicação da UFSC 
 

Coordenação: Rogério Luiz de Souza (UFSC) e Edison Lucas Fabricio (UFSC) 
 
Comentários: Thiago Rodrigo da Silva (UFSC) 
 
Resumo: Os recentes estudos sobre o campo religioso têm exigido centrar a atenção menos sobre uma suposta 
fragilidade da religião no mundo contemporâneo que sobre a capacidade dos sujeitos religiosos em criar novas formas 
sociais de atuação, engajamento e militância sob o signo do crer. E cabe aos pesquisadores analisarem as experiências 
desses sujeitos em íntima relação à cultura dos países latino-americanos. A transformação da cena político-religiosa nos 
últimos dois séculos tem exigido, portanto, renovações teóricas sobre a produção do religioso e demonstrado a dinâmica 
de um campo rico em discursos e práticas que interferem permanentemente no social, no político e no econômico. A 
construção de organizações ou movimentos engajados de católicos no seio de organizações institucionais e militantes 
constituíram redes de sociabilidades que marcaram e fizeram emergir identidades sócio-religiosas e culturas políticas 
singulares. Queremos, pois, confirmar o interesse renovador de debater a história desta cultura político-católica na 
América Latina. Entendemos que esta proposta temática oferece vasto campo de trabalho, integrando pesquisadores de 
vários países e permitindo uma amplitude das discussões referentes ao catolicismo e suas relações sociais instituidoras 
da cultura política contemporânea. 

 
20 de novembro 
 
Produzindo um santo católico: estudo etnográfico de um processo canônico (Hugo Soares) 
 
Identidades sócio-religiosas em cemitérios ecumênicos: o caso do Cemitério Municipal de Joinville-SC 
(Graciela Márcia Fochi) 
 
Riolando Azzi e Antônio Gouvêa Mendonça: Reflexões sobre o ecumenismo no CEHILA (Centro de 
Estudos da História da Igreja na América Latina e no Caribe) (Thiago Rodrigo da Silva) 
 
As Correspondências de Dom Afonso Niehues no Arquivo Histórico da Arquidiocese de Florianópolis: 
sociabilidades e História da Igreja Católica de Santa Catarina (Gustavo Tiengo Pontes) 
 
21 de novembro 
 
"Meu caro Capanema”: socialibidade e política nas correspondências do Pe. Leonel Franca ao ministro 
da educação de Vargas (Edison Lucas Fabricio) 
 
Católicos brasileiros em busca da utopia comunitária e de uma economia humanista: militância e 
engajamento católico diante dos processos de mudança político-econômica no Brasil (1945-1964) 
(Rogério Luiz de Souza) 
 
Religião e política: um olhar sobre os boletins informativos publicados na diocese de Itaguaí entre 1980 e 
1998 (Maria do Carmo Gregório) 
 
Comunidade católica shalom (PO) (Renan Vilela) 
 
 

GT 22 – Teologia, espaço público e desenvolvimento: olhares a partir da interface entre 
religião e movimentos sociais 

 
21 de novembro de 2017, Auditório do Centro de Educação (CED) 

 
Coordenação: Felipe G. Koch Buttelli (UKZN) e Clint Le Bruyns (UKZN) 
 
Comentários: Jefferson Zeferino (PUC/PR) e Felipe A. Leques Tonial (UFSC) 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT21.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT21.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT22.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT22.docx
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Resumo: Este GT visa debater a relação entre teologia e práxis religiosa ou movimentos sociais – em uma perspectiva 
ampla e inclusiva –; sua articulação e vivência no espaço público contemporâneo; e o debate crítico sobre as teorias de 
desenvolvimento. A religião é um elemento das sociedades e culturas que auxilia – e por vezes prejudica – na melhoria 
dos índices de desenvolvimento humano. Por outro lado, há alguns anos vem se debatendo o papel da teologia no 
espaço público contemporâneo (dentre outros modos de se avaliar o desenvolvimento). No contexto da crise 
contemporânea do capitalismo, a noção preponderante de desenvolvimento econômico, excludente e concentrador de 
renda vem sendo criticada e desconstruída por diversos discursos e práticas religiosas. Por outro lado, os movimentos 
sociais têm exercido um fundamental papel de pressão e contestação. Este GT tem por objetivo visualizar modos de a 
teologia e a práxis religiosa, em articulação com movimentos sociais, contribuírem para o debate crítico sobre a noção 
de desenvolvimento. 

 
21 de novembro 
 
Teologia, desenvolvimento e responsabilidade pública da igreja: pistas teóricas e práticas a partir de 
uma experiência (Clint Le Bruyns) 
 
Novas perspectivas no debate sobre Teologia e Desenvolvimento: Desenvolvimento Transformador e o 
papel da teologia e das igrejas para o fim do capitalismo (Felipe Gustavo Koch Buttelli) 
 
O papel das Organizações Baseadas na Fé no Desenvolvimento Transformador: Rede de Comércio Justo 
e Solidário: interface entre comunidades da igreja e organizações da economia solidária (Angelique J. W. 
M. van Zeeland) 
 
A religiosidade no processo de recuperação de jovens dependentes químicos (Iarani Augusta Galúcio 
Rocha Lauxen e Gisela Isolde Waechter Streck) 
 
Diversidade, fundamentalismos e intolerância religiosa na sociedade brasileira contemporânea (Ezequiel 
Hanke) 
 
Reflexões a partir da teologia de Dietrich Bonhoeffer para o respeito e diálogo  inter-religioso para 
melhoria do desenvolvimento democrático e humano (Wilhelm Sell) 
 
 

GT 23 – [Trans] gênero e religião: tomando partido das sensibilidades e diversidades 
 

20 de novembro de 2017, Sala 201, Centro Socioeconômico (CSE) 
 
Coordenação: Eduardo M. A. Maranhão Fo (UFSC) e Letícia Lanz (PUC-PR)  
 
Comentários: Marlene de Fáveri (UDESC) 
 
Resumo: (Fora Temer e Escola Sem Partido) Em tempos de perseguição a docentes e discentes, tentativas de 
censura, intolerâncias e fundamentalismos (não só religiosos, como sexuais, de gênero e outros), e recalcitrâncias às 
diversidades, este GT pretende estimular diálogos afetivos e efetivos sobre transfobias (inclusive religiosa e 
espiritualista), mortes (subjetivas, metafóricas, literais) e re-existências de mulheres, pessoas não-cisgêneras e não-
hétero envolvendo políticas de corpo e alma que transbordam de ambientes religiosos diversos, como, por exemplo, 
terreiros, igrejas inclusivas, igrejas (neo)pentecostais e ministérios de “cura, restauração e libertação”. Serão acolhidas 
propostas de quaisquer áreas do conhecimento, e bem-vindas fontes e procedimentos teórico-metodológicos como 
etnografia, etnografia do ciberespaço e história oral, dentre outros. 

 
20 de novembro 
 
Estratégias afirmativas dos direitos à saúde sexual e reprodutiva da Multidão Trans Terceiro-mundista: 
Análises críticas às políticas do corpo no facebook da ABGLT/BRA e LAMBDA/MOZ (Paulo Mafra) 
 
Islamismo e Transexualidade: um estudo sobre a obrigatoriedade da cirurgias de mudança de sexo aos 
transgênero no Irã (Andréa Fátima Salvador) 
 
Narrativas vivas de vivências letais: Morte de pessoas trans, transfobia religiosa e o dispositivo da 
cisheteronorma (Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho) 
 
Representação social da prostituição: uma visão a partir do olhar das profissionais do sexo (Camila 
Maffioleti Cavaler, Luiz Felipe Andrade Quadros, Marieli Mezari Vitali, Amanda Castro e Jacks Soratto) 
 
A pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade com a norma de gênero (Letícia Lanz) 
 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT23-1.docx
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GT 24 – Transgressões, delírios e loucuras da (des) história da igreja cristã 
 

20 e 21 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes, Bloco B, 
Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 

 
Coordenação: Salma Ferraz (UFSC) e Patrícia Leonor Martins (UFSC) 
 
Comentários: Raphael N. Leopoldo (FACASC) 
 
Resumo: O presente GT tem como temática central “A história da Igreja Cristã”. Os estudos em Teopoética têm 
crescido muito e conquistado o meio acadêmico em todo o mundo. Tirar a literatura classificada de religiosa de seu 
status de sagrada e trazê-la para o espaço do profano é abordá-las de uma maneira mais racional e objetiva. Assim, 
conhecer e entender a história dessa literatura "sacra" é criar paradigmas para que possamos estudar autores que 
beberam nesta fonte inesgotável de inspiração que é a Bíblia. Nesse sentido, o GT pretende debater alguns episódios 
da história da Igreja e seus possíveis desdobramentos literários, como “As Cruzadas das Crianças”, “A lenda da Papisa 
Joana”, “Torquemada, e a questão do sangue limpo”, “As amantes e filhos do Papa Alexandre VI”, “O julgamento do 
Papa Defunto - O Sínodo do Cadáver”, “A lista dos piores papas de Roma”, “A invasão de Constantinopla durante a 
Quarta Cruzada”, “São Cipriano e seu livro”, “As artimanhas de Marózia”, “O corpo sagrado e profano de Maria Egípcia”. 

 
20 de novembro 
 
Sympathy for the devil: São Cipriano e seu(s) livro(s) (Leandro Scarabelot) 
 
Joana D'Arc: da diabolização à canonização (Camila Ambrosini) 
 
Êxtase e orgasmo: Santa Teresa Ávila e Hildegar von Bingen (Charles Vitor Berndt) 
 
S. Gabriel Possenti, o "Clint Eastwood" da igreja católica (Laércio Medeiros Júnior) 
 
Papisa Joana: mito, ficção, invenção: a mulher na igreja medieval (Jackeline Possamai) 
 
Uniões religiosas de pessoas do mesmo sexo (João José Maracajá Daltro) 
 
21 de novembro 
 
A cruzada das crianças (Antônio Hübner da Silva Preve) 
 
O sinodo do cadáver! Agora que formoso é morto (Salma Ferraz) 
 
São Gabriel Possenti – Padroeiro dos Pistoleiros (Tiago Roberto Ghsolfi Martins) 
 
Cadê o falo de São Gonçalo? (Ronaldo Schmitz Júnior) 
 
Os dez papas mais controversos da história do Vaticano (Patricia Leonor Martins) 
 
 

GT 25 – Vidas narradas: trajetórias de pessoas e objetos religiosos 
 

20 de novembro de 2017, Auditório do Espaço Físico Integrado (EFI) 
22 de novembro de 2017, Auditório Henrique Fontes, Bloco B, 

Centro de Comunicação e Expressão (CCE) 
 
Coordenação: Gustavo Ruiz Chiesa (UNIPAMPA) e Juliano Florczak Almeida (UFRGS) 
 
Comentários: Lucas Gonçalves Brito (UFRGS) e Ypuan Garcia Costa (USP) 
 
Resumo: A história de vida é uma técnica de pesquisa já consolidada nas ciências humanas. E, no último quarto do 
século XX, a emergência de perspectivas que enfatizam os movimentos e transformações valorizou ainda mais as 
pesquisas que seguem não apenas as vidas de pessoas, mas também de objetos e imagens. No âmbito das ciências 
das religiões não é diferente. São várias as investigações que partem de trajetórias de religiosos para apresentar as 
transformações no campo religioso ou questionar as distinções entre religião, ciência e terapêutica, por exemplo. 
Explorando as potencialidades teórico-metodológicas da etnobiografia, onde as narrativas e histórias de vida tornam-se 
centrais para a compreensão de realidades e imaginários socioculturais, este GT objetiva reunir pesquisas que, a partir 
das trajetórias de pessoas e objetos, salientam os vazamentos dessas vidas, sugerindo desafios aos pensamentos 
dicotômicos. Também se espera acolher debates sobre as relações entre biografia e hagiografia. 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT24-2.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT25.docx
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20 de novembro 
 
Quando a casa vira templo (América de Oliveira Costa) 
 
O Frei Eurico de Mello e a Juventude Franciscana do Brasil (Danila Castilho) 
 
Ouvindo a mensagem do Arroio Dilúvio: esboço para a observação de agenciamentos não-humanos 
como sagração da ‘Natureza (Lucas Brito) 
 
História de uma vida e de muitas linhas: notas sobre a trajetória de frei Galvão (1759-1822) (Juliano 
Florczak Almeida) 
 
22 de novembro 
 
A abordagem sobre a religião a partir da primeira geração de antropólogos brasileira (Flávia Ribeiro 
Amaro) 

 
A “onda” de Jürgenson: trajetórias de vida através da transcomunicação instrumental (Gabrielle Cabral) 
 
Conscienciologia e a ruptura entre Waldo Vieira e o Espiritismo (Flávio Amaral) 
 
A antropodicéia de Waldo Vieira: narrativas cosmológicas na formação de uma comunidade intencional 
em Foz do Iguaçu-PR (Diogo F. Tenório) 
 
Da Índia à Califórnia: a trajetória biográfica de Paramahansa Yogananda (Patricia Pantoja e Gustavo 
Chiesa) 
 
 

GT 26 – Vivências e pesquisas afro-brasileiras: passado, presente e perspectivas de 
futuro 

 
22 de novembro de 2017, Auditório de Física (F212), Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) 

 
Coordenação: Amurabi Oliveira (UFSC/NUER) e Alexandra Alencar (UFSC/NUER)  
 
Comentários: Charles Raimundo (UFSC) 
 
Resumo: Os estudos afro-brasileiros se constituem na atualidade como um campo de pesquisa plenamente 
consolidado, como demonstra o considerável número de linhas de pesquisa junto a diversos programas de pós-
graduação nas mais distintas áreas do conhecimento, tendo se desenvolvido principalmente ao longo do século XX. No 
presente Grupo de Trabalho (GT) buscaremos dar visibilidade à discussão acerca dos estudos afro-brasileiros com 
ênfase na questão religiosa, abarcando desde análises mais amplas acerca da formação deste campo até pesquisas 
empíricas produzidas em período mais recente. Abrimos a possibilidade de envio de trabalhos que dialogem com as 
diversas matrizes disciplinares, bem como com  diferentes abordagens teóricas e metodológicas. 

 
22 de novembro 
 
O Batuque e o Marabaixo protestante no quilombo do Mel da Pedreira (Marcos José Martins Araujo) 
 
Algumas reflexões sobre tempo e narrativa no campo religioso afro-maranhense (Calliandra Sousa Ramos) 
 
Algumas reflexões sobre tempo e narrativa no campo religioso afro-maranhense (Fladney da Silva Freire) 
 
Em torno do simbolismo e do sacrifício animal nas religiões afro-brasileiras: perspectivas e notas para 
um debate (Dilaine Soares Sampaio) 
 
Os vínculos acadêmicos e de amizade na formação dos estudos afro-brasileiros (Amurabi Oliveira) 
 
O Maracatu Nação Pernambucano - processos criativos e conhecimentos liminares (Alexandra Alencar) 

http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT26.docx
http://abhrsul.paginas.ufsc.br/files/2017/07/GT26.docx
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Mapa do evento e informações úteis 

 
Alimentação: o Simpósio recomenda o Restaurante dos Servidores da UFSC. O desconto oferecido pelo local, 
com amplo buffet (inclusive de opções vegetarianas), é de 15% para os participantes. É necessário apresentar a 
pasta do evento como forma de identificação. Endereço: Avenida Desembargador Vitor Lima 183, próximo à 
entrada principal da UFSC. 
 

Mais informações podem ser encontradas na página do evento: http://abhrsul.paginas.ufsc.br/ 


