
RELAÇÃO DOS GTs E STs APROVADOS PARA 

O VI ANPTECRE-PUC GOIÁS 

Encaminhar as propostas para o e-mail: vianptecrepucgoias@gmail.com 

 

GTs  

GT 01 RELIGIÃO E EDUCAÇÃO 

 

Dra. Elisa Rodrigues (UFJF) [Coordenadora] 
Dra. Eunice Simões (UFPB)  
Dra. Laude Brandenburg (EST) 
Dr. Sérgio Rogério Azevedo Junqueira (UFPR) 

  

Ementa: 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 religião como objeto de estudo, ensino religioso, 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.  

Palavras-chave: Educação, Religião, Ensino religioso. 
 

  

GT 02 –  RELIGIÃO COMO TEXTO: LINGUAGENS E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

Dr. Paulo Augusto de Souza Nogueira (UMESP) [Coordenador] 

Dr. José Adriano Filho (FUV) 

Dr. Douglas da Conceição (UEPA) 

Dr. Rodrigo Franklin de Souza (Mackenzie) 

 

Ementa: A religião é parte constitutiva das primeiras formas de expressão da 

cultura, presente em antigos sepultamentos adornados simbolicamente, nas 

estatuetas portáteis de deusas, nas pinturas rupestres, entre outras manifestações 

pré-históricas. Diferentes abordagens científicas concordam com o fato de que estas 
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formas simbólicas religiosas estão intrinsecamente relacionadas com as primeiras 

articulações da linguagem. A parceria entre linguagem e religião é, portanto, 

fundamental para entender as implicações de uma em relação à outra e para 

compreender como a religião se manifesta como texto, estruturada e traduzida em 

muitas formas de linguagem em relação: ritos, símbolos, narrativas, cultura visual, 

entre outros. Este GT pretende oferecer um fórum para a discussão de questões 

teóricas referentes ao papel dos símbolos, narrativas e sistemas religiosos na 

criação de sentido, sistemas comunicativos complexos e universos poéticos. Serão 

abordadas também análises de obras literárias, míticas, imagéticas, gestuais, em 

perspectiva da semiótica, da hermenêutica, da crítica literária, entre outras. O GT 

Religião como Texto: Linguagens e produção de sentido iniciou suas atividades no 

III Encontro da ANPTECRE, em 2011, onde organizou e promoveu a apresentação e 

o debate de mais de 20 comunicações científicas. 

 

Palavras-chave: Religião e Linguagem, Produção de Sentido, Hermenêutica, 

Religião e Textualidade, Narratividade, Cultura Visual. 

 

  

GT 03 – ESPIRITUALIDADES CONTEMPORÂNEAS, PLURALIDADE RELIGIOSA 

E DIÁLOGO 

 

Dr. Roberlei Panasiewicz (PUC-MG) [Coordenador] 

Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro (UMESP) 

Dr. Gilbraz de Souza Aragão (UNICAP) 

 

Ementa: Diante do contexto culturalmente plural em que nos encontramos e que 

desafia as tradições religiosas, acreditamos estar frente a uma grande oportunidade 

para o diálogo entre as diversas religiões. Sem renegar ou desconhecer o que há de 

único e irrevogável em cada religião, trata-se de perceber, no convívio com a 

diversidade, o que é essencial em cada tradição e, portanto, de manifestar um 

dinamismo espiritual que está entre e para além das religiões. Incluem-se nessa 

espiritualidade aquelas expressões laicas e sem deus e o diálogo inter-religioso que 

elas todas proporcionam faz repensar o compromisso ético das religiões para com a 

paz mundial. A Grupo Temática sobre Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade 

Religiosa e Diálogo, está aberta ao debate de pesquisas sobre a aplicação da 

espiritualidade no cotidiano; aos estágios do desenvolvimento da experiência 

espiritual e a função da meditação, bem como sobre os desvios do comportamento 

supersticioso e do misticismo. Estuda a pluralidade religiosa atual e tendências de 

diálogo na contemporaneidade. Esperamos, com tais discussões, propor respostas 

para aqueles que negam qualquer validade da religião na sociedade 

contemporânea, e, talvez, o caminho para uma nova compreensão da religiosidade, 

que se contraponha ao flagrante fundamentalismo religioso de nossos dias. Essa 

GT, com foco nas Espiritualidades e no Diálogo, pretende subsidiar assim, 

teoricamente, as práticas de diálogo inter-religioso que vêm sendo ensaiadas com 

apoio dos Programas de Ciências da Religião e Teologia no Brasil, no sentido de 

verificar a plausibilidade de uma mística comum e transreligiosa para o nosso tempo 

de transformações axiais. 



 

Palavras-chave: Espiritualidade contemporânea, Pluralidade religiosa, Diálogo inter-

religioso. 

 

GT 04 GÊNERO E RELIGIÃO 

 

Dra. Sandra Duarte de Souza (UMESP) [Corrdenador] 

Dra. Fernanda Lemos (UFPB) 

Dr. André S. Musskopf (EST) 

 

Ementa: O objetivo desse grupo de trabalho é o de propor discussões de pesquisas 

que envolvam a articulação entre gênero e religião, buscando analisar as 

implicações de gênero dos sistemas simbólico-religiosos que informam as/os fiéis e 

as instituições sociais de maneira geral. Essa análise se dará em perspectiva 

interdisciplinar, e o GT pretende reunir pesquisas em torno do eixo gênero e religião 

a partir de diversas áreas de conhecimento como a sociologia, a antropologia, a 

história, a teologia, a psicologia dentre outras.  A religião é um importante sistema de 

sentido na conformação das subjetividades masculinas e femininas. Seu poder 

normatizador e regulador tem sido frequentemente discutido no âmbito dos estudos 

feministas. Por outro lado, as ortodoxias religiosas se deparam com a heterodoxia 

da vida cotidiana dos sujeitos religiosos, o que relativiza significativamente o poder 

regulador das instituições e dos sistemas de sentido religiosos. O GT acolherá 

propostas de comunicações que discutam aspectos teórico-metodológicos dos 

estudos de gênero e religião, bem como propostas que analisem os câmbios ou 

continuidades do discurso religioso acerca dos papéis sociais de sexo num contexto 

de redefinição das identidades de gênero. São bem-vindas propostas que articulem 

gênero e religião na discussão da violência, seja ela doméstica, urbana, nas 

instituições religiosas, nas relações de trabalho; na discussão da diversidade sexual; 

da bioética; da laicidade; da política dentre outros. 

 

Palavras-chave: Gênero, Religião. 

 

GT 05 PESQUISA BÍBLICA 

 

Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi (PUC PR) [Coordenador) 

Dr. Valmor da Silva (PUC Goiás) 

Dr. Cássio Murilo Dias da Silva (PUC RS) 

 

Ementa: A pesquisa bíblica, ao mesmo tempo em que constitui um ramo específico 

e especializadodos estudos da teologia e da ciência da religião, implica na 

abordagem do texto bíblico sob vários aspectos. Ligados à exegese bíblica: os 

passos metodológicos das ciências bíblicas, os desafios da tradução e as 

ferramentas disponíveis para esta tarefa, os vários aspectos do contexto (social, 

cultural, histórico, político, ideológico, religioso) em que os textos bíblicos surgiram, 

estudo de textos paralelos e contemporâneos aos textos bíblicos, a teologia bíblica. 

Ligados à hermenêutica: o texto bíblico como resposta a situações de violência, 

injustiça, desigualdade   e   dominação;   estratégias   anti-imperialistas   e   



anticolonialistas   nos   textos bíblicos, mediações para apropriação e aplicação dos 

textos bíblicos. Estas várias faces da exegese e da hermenêutica do texto bíblico se 

subdividem em três linhas de pesquisa: a) Ciências bíblicas: teoria e prática, b) 

Tradução da Bíblia no Brasil, c) Leituras libertadoras (anti-imperialistas e 

anticolonialistas) da Bíblia 

 

 

GT 06 PAUL TILLICH 

Dr. Etienne Alfred Higuet (UEPA) [Coordenador] 
Dr. Eduardo Gross (UFJF) 
Dr. Carlos Eduardo Calvani.  (UFS) 
 

Ementa: O GT Paul Tillich objetiva reunir pesquisadores interessados na obra do 

autor que lhe empresta o nome, assim como nas repercussões que ela alcança, 

especialmente a atualidade do seu pensamento. Tillich é considerado um dos mais 

importantes teólogos do século XX, tendo contribuído especialmente na reflexão 

sobre a necessidade de se compreender a religião em interação com a cultura em 

geral. Nesse sentido, trata-se de uma abordagem que tematiza explicitamente a 

religião e simultaneamente se abre para o diálogo com diferentes disciplinas 

acadêmicas, como artes, ciência política, psicologia, história, ciências naturais e, de 

modo particularmente importante, filosofia. O GT pretende ser um espaço em que 

esta variedade temática presente na obra do próprio autor se mostre a partir de 

pesquisas contemporâneas que o tenham, total ou parcialmente, como referência. O 

GT resgata uma história de debates e pesquisas relacionada com a Associação Paul 

Tillich do Brasil, além de grupos de pesquisa em diversas instituições - e pretende 

auxiliar no fortalecimento destes e na visibilidade que as pesquisas sobre Tillich 

merecem no campo dos estudos teológicos e de ciências da religião brasileiros. 

Vejam a revista Correlatio: https://www.metodista.br/revistas/revistas-

ims/index.php/COR, o site www.paultillich.com.br e o grupo “Sociedade Paul Tillich 

do Brasil” no Facebook.   

 

 

STs  

 

ST 01 RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E CONTEMPORANEIDADE 

Dra. Dilaine Soares Sampaio (UFPB) [Coordenador] 
Dra. Sônia Regina Corrêa Lages (UFJF) 
Dra. Zuleica Dantas Pereira Campos  (UNICAP) 
 

Ementa: Esta Sessão Temático propõe estabelecer um espaço de diálogo, análise e 

reflexão sobre as diversas percepções e abordagens das Religiões afro-brasileiras. 



Nosso objetivo é discutir os diversos contextos sócio-histórico e cultural em que as 

religiões de matriz africana se construíram e se reinventaram no Brasil. Pretendemos 

dialogar também com suas várias modalidades construídas em interface com outras 

religiões que influenciaram na formação do imaginário cultural e religioso do país. 

Pretendemos também discutir os modos como essas religiões se apresentam na 

contemporaneidade, refletindo as continuidades, as transformações, as relações 

com o espaço público, seus processos de reinvenção, transnacionalização e 

interlocução com outras religiões e espiritualidades que compõem as denominadas 

novas expressões religiosas.  Nesse âmbito, as investigações que tratam a 

dimensão simbólica, ritual e mitológica se mostram também importantes. Serão bem 

vindas ainda pesquisas que recuperem a dimensão histórica dessas religiões, 

trazendo à tona a questão da memória, das identidades, das territorialidades 

(re)contruídas na atualidade. 

 

ST 02 TEOLOGIA SISTEMÁTICA: QUESTÕES EMERGENTES 

Dr. Antonio Manzatto (PUCSP)   
Dr. Cesar Augusto Kuzma (PUC-Rio)  
Dr. Érico João Hammes (PUCRS) [Coordenador] 
Dr. Geraldo Luiz de Mori (FAJE) 
 

Ementa: A Sessão acolhe estudos que abordem os elementos próprios da teologia 

sistemática e sua articulação com a história da teologia e os novos horizontes 

epistemológicos que a desafiam no contexto atual em seus aspectos eclesiais, 

sociais, políticos, culturais e religiosos. Está aberto a acolher abordagens dos 

tratados e especificidades da teologia sistemática e suas relações com o todo do 

discurso teológico, na busca de fundamentos bíblicos e da Tradição e no lançar-se 

do fazer teológico na direção de dar respostas a questões emergentes da fé e da 

prática pastoral. Pretende abrir espaço para aprofundar especialmente temas de 

cunho antropológico, cristológico, soteriológico e escatológico, levando em conta 

sempre aquilo que já se construiu e se consolidou na teologia, mas também, na 

perspectiva de novas relações, de novos horizontes que provocam a inteligência da 

fé a um discurso autêntico, ousado e corajoso. A Sessão está aberto ainda a acolher 

temas de outros tratados sistemáticos, tendo em vista a relação de Deus com o ser 

humano e a resposta que este dá ao chamado divino, trabalhando a inter-relação da 

teologia sistemática com outros saberes, que podem e devem auxiliar o labor 

teológico diante das novas circunstâncias do mundo atual, articulando a interação 

entre fé e vida.  

Palavras-chave: Teologia Sistemática, Questões emergentes, Interdisciplinaridade. 

 

ST 03 CATOLICISMO NO BRASIL: PERMANÊNCIAS E RUPTURAS 

Dra. Sylvana Brandão (UNICAP/UFPE/UFGS) [Coordenador] 
Dr. Péricles Andrade (UFPE) 
Dr. Rodrigo Portela (UFJF) 



  
Ementa: O campo católico tem sido marcado constantemente por tensões entre 

agentes e instituições defensoras de práticas tradicionais e aqueles abertos às 

transformações mundanas. Esta Sessão Temática tem como propósito reunir 

pesquisadores que tenham se dedicado ao estudo do catolicismo em suas diferentes 

formas de expressão e tendências no espaço público brasileiro, sobretudo quanto as 

diferentes formas de permanências e rupturas. Particularmente, quais os limites de 

influência e os espaços sociais que cabem à atuação católica na sociedade 

contemporânea? As possíveis respostas desta questão poderão ser observadas a 

partir das temáticas a serem discutidas nesta sessão temática: poder e política; 

festas religiosas, devoções e peregrinações; meios de comunicação; pluralismo; 

gênero e sexualidade; salvação e magia; práticas terapêuticas e juventude. 

 

ST 04 RELIGIÃO, ESPAÇO PÚBLICO E POLÍTICA 

Dr. Emerson Sena da Silveira(UFJF/MG) [Coordenador] 
Dra. Claudete Beise Ulrich  (Faculdade Unidade/ES) 
Dr. Douglas Ferreira Barros (PUC-Campinas/SP) 
Dr. Rodrigo Coppe Caldeira (PUC-BH/MG) 
Dr. Rudolf Von Sinner (EST/RS) 
Dr. Glauco Barsalini (PUC-Campinas/SP) 
 

Ementa: A presença das religiões e de seus movimentos no espaço público tem 

sido a tônica desde a proclamação da República, que rompeu com a situação de 

quase monopólio religioso exercida pela Igreja Católica. Nas últimas décadas, os 

diversos grupos evangélicos, os grupos católicos e em menor grau, os outros grupos 

religiosos desenvolvem diversas formas de atuação junto ao espaço público e 

estatal, à esfera pública, aos agentes políticos, elegendo representantes nas 

câmaras federais, estaduais e municipais, pressionando o legislativo com pautas 

específicas, entre outros aspectos. Os desdobramentos dessa presença e atuação 

no espaço e na esfera públicas são diversos e complexos. Nesse sentido, o ST 

pretende acolher pesquisas empíricas, teórico-empíricas e teóricas que versem 

sobre o tema acima descrito. 

 

ST 05 CULTURA VISUAL E RELIGIÃO 

Dr. Joe Marçal Gonçalves dos Santos (UFS) [Coordenador] 
Dr. Frederico Pieper Pires (UFJF)  
Dr. Helmut Renders (UMESP) 
  

Ementa: Essa sessão temática tem por objetivo reunir pesquisas que explorem a 

mútua relação entre cultura visual e religião. Para tanto, acolhe trabalhos que tratem 

das diversas formas pelas quais a cultura visual ganha expressão (ícones, fotografia, 

gravura, escultura, artes plásticas, cinema, etc.), dos mais diversos períodos 

históricos, tradições religiosas e culturas. Consideram-se também trabalhos que 



proponham análises da força performativa de imagens e sobre a metodologia para 

interpretação da cultura visual contemporânea. O ST parte do pressuposto de que a 

atenção a esse aspecto da cultura é uma resposta ao avanço da “visualização” e 

“estetização” da cultura contemporânea, com a expansão dos mundos imagéticos 

para todas as áreas da vida, desde ao cotidiano até a ciência. O problema que o 

seminário propõe desenvolver é acerca de como a religião participa desse 

fenômeno, bem como das implicações que este tem para se pensar a religião na 

cultura contemporânea. Esse tipo de estudo tornou tema específico da investigação 

científica desde a década 90 do século passado, dando continuidade às intuições de 

Wittgenstein, Merleau-Ponty, Panofsky dentre outros, representando um campo de 

pesquisa que pode envolver estudos de textos sagrados e história da religião, bem 

como da relação entre cultura e religião a partir de diferentes formas de produção do 

olhar e da imagem, por exemplo, fotografias, filmes, pinturas, gravuras, artefatos e 

aspectos pictóricos de metáforas. 

 

ST 06 RELIGIÃO, MIGRAÇÃO E MOBILIDADE HUMANA. PERSPECTIVAS A 

PARTIR DA LITERATURA 

Dr. Carlos Ribeiro Caldas Filho (PUC Minas) [Coordenador] 
Dr. Alex Villas Boas (PUC Paraná)  
Dr. Antônio Manzatto (PUC SP)  
 
Ementa: Religião, migração e mobilidade humana é tema que pode ser estudado a 
partir de diferentes perspectivas teórico-conceituais. Mais que um objeto de estudo e 
pesquisa, é um desafio à ética. Dentre as muitas possibilidades de articulação do 
tema, existe a que privilegia a literatura como elemento de e para a análise desta 
questão. Um olhar na perspectiva da tradição judaico-cristã mostra que o tema da 
migração é muito presente nas narrativas bíblicas. Olhares que privilegiam outras 
tradições religiosas também contribuem para o enriquecimento de uma reflexão em 
torno do tema, a partir da perspectiva de deuses e religiões diaspóricos. Dentre 
tantas possiblidades citam-se as religiões de matriz africana e as migrações dos 
inquices. A literatura tem se ocupado deste tema. Textos como José e seus irmãos, 
de Thomas Mann, e mais recentemente, Deuses americanos, de Neil Gaiman, 
tratam das relações entre religião e migrações humanas. Na literatura brasileira o 
tema tem sido trabalhado em obras como Canaã, de Graça Aranha. Daí a proposta 
do presente ST, qual seja, a de acolher para debate comunicações que tratem da 
problemática do relacionamento entre religiões e migrações humanas a partir da 
literatura.  
 

 

ST 07 PSICOLOGIA DA RELIGIÃO 

Dr. Márcio Luiz Fernandes (PUCPR) [Coordenador] 
Dr. Thiago Antonio Avellar de Aquino (UFPB)  
Dra. Mary Rute G. Esperandio  (PUC/PR) 
  



Ementa: O ST sobre Psicologia da Religião objetiva ser um espaço amplo de 

reflexão sobre as pesquisas relativas ao fenômeno religioso, no campo das Ciências 

da Religião e da Teologia, desde as teorias da psicologia da religião. Portanto, o ST 

receberá aportes que visam estudar e discutir as variáveis psicológicas do 

comportamento religioso, os modos de apropriação da religião pelos indivíduos e 

grupos sociais, as correspondências entre as vivências da religiosidade e os 

dinamismos psíquicos. Diferentes temas podem ser abordados, entre eles: coping 

religioso-espiritual; processos de desenraizamento e mobilidade humana; religião e 

migração; os processos de subjetivação; a relação entre religião e saúde; 

religiosidade, espiritualidade e os sem religião na contemporaneidade; a questão do 

sentido da vida; transcendência; psicopatologia e religião; representação de Deus;  

as pesquisas das neurociências sobre a psique e a fé humana; comportamento 

religioso e demais temas e métodos de interesse de estudo da psicologia da religião. 

 

ST 08 ESPÍRITO E UTOPIA DO REINO DE DEUS: QUESTÕES EMERGENTES 

ENTRE PNEUMATOLOGIA E CRISTOLOGIA  

Dr. Luiz Carlos Sureki (FAJE) [Coordenador] 
Dra. Áurea Marin Burocchi (PUC-MG) 
Dra. Aparecida Maria de Vasconcelos (FAJE) 
Dr. Paulo Sérgio Carrara (ISTA-BH) 
Dr. Paulo Sérgio Lopes Gonçalves (PUC-Campinas) 
Dr. Valério Schaper, PPGT – EST-RS 
 

Ementa: Esta ST busca refletir sobre a fecunda relação entre pneumatologia e 

cristologia, apresentando o Espírito Santo como aquele que move a história rumo à 

realização do Reino de Deus. A busca da "terra prometida", da “terra sem males”, do 

que (ainda) não tem lugar (utopia) no hoje da realidade, no hoje da vida, não é uma 

exclusividade do povo bíblico, nem se deixa reduzir ao fenômeno puramente social-

geográfico das migrações humanas. Em verdade, trata-se de algo constitutivo do ser 

humano como ser-a-caminho (homo viator), como ser espiritual, como ser de 

transcendência. É na fé em Deus-Espírito Santo que “saímos de nossa terra” (como 

o pai da fé de Israel, Abraão) e esperamos a vinda do Reino prometido do Espírito, 

pois somente assim será o Reino de Deus. As comunicações da ST devem refletir 

especialmente sobre temas de cunho pneumatológico, cristológico, antropológico e 

escatológico. O grupo está também aberto para acolher estudos que abordem a 

inter-relação da teologia sistemática com outros credos, organizações sociais e 

campos de conhecimento (geografia, antropologia social e afins), pois o Espírito 

Santo está presente em todas as religiões, movimentos sociais que promovem a 

paz, a liberdade, a fraternidade, a libertação, a dignidade do ser humano. 

Palavras-chave:  Espírito. Utopia. Reino de Deus. Ser humano migrante.  

 

 

 



ST 09 CAPITALISMO COMO RELIGIÃO 

Dr. Alberto da Silva Moreira (PUC Goiás) [Coordenador] 

Dr. Jung Mo Sung (UMESP)  

Dr. Lauri Wirth (UMESP)  

Dr. Oneide Bobsin (EST)  

Dr. Flávio Sofiati (UFG)  

 

Ementa: Esta ST leva em conta que “o mercado global contém duas qualidades 
associadas à herança religiosa: transcendência e onipresença. Sua globalidade 
transcende os indivíduos, as classes sociais e as nações... Seu domínio não 
conhece fronteiras, abarca o planeta por inteiro; a universalidade do mercado, 
confere-lhe a dimensão de totalidade... A transcendência é, contudo, sempre algo 
latente; para se realizar ela deve manifestar-se no mundo.. [ela se] perpetua através 
do consumo... Entretanto, tais virtudes nada têm de “verdadeiras”, falta-lhes um 
fundamento ontológico, sagrado, por isso o mercado se apresenta como uma “falsa 
religião”, e sua adoração, uma “idolatria”. (R. Ortiz, RBCS, v. 16, n. 47, 2001, p. 72). 
Deve o capitalismo atual ser propriamente pensado e analisado como uma religião? 
Se sim, que tipo de religião seria esta, que desafios teóricos coloca às ciências da 
religião, que desafios práticos propõe à política e à cidadania, que desafios pastorais 
e doutrinais apresenta às religiões e às teologias? Se não, onde estariam as 
fronteiras, os limites, as pertinências de cada um? Esta ST acolhe contribuições que 
discutam e analisem as pretensões religiosas do capitalismo, sua produção e uso 
dos símbolos, a fusão de horizontes da economia com as expectativas de felicidade 
e realização humana, a empatia da mercadoria com a esfera libidinal, as 
experiências de transcendência ligadas ao consumo, sua linguagem e estética, etc. 
Também são bem-vindas contribuições que, desde abordagens teóricas diversas, 
analisem aspectos da transformação da religião pelo capitalismo ou da mutação da 
religião por sua conformação à lógica do mercado. 
 
Palavras-chave:  Religião. Capitalismo. Religião e Mercado. Ideologia. 

 

ST 10 TEOLOGIA (S) DA LIBERTAÇÃO 

Dr. Paulo Agostinho Nogueira Baptista ( PUC-Minas) [Coordenador] 
Dr. Agenor Brighenti (PUC-PR) 
Dr.Sinivaldo Tavares (FAJE)  
 

Ementa: A Teologia da Libertação inaugurou na América Latina, num contexto 

propiciado pelo Vaticano II e pela Conferência de Medellín e da irrupção do terceiro 

mundo e dos pobres, nova maneira de pensar e fazer teologia, como nova práxis – 

novidade epistemológica e metodológica – saindo do centro clássico da teologia 

cristã dos últimos séculos, a Europa. Diante do desafio de “como ser cristão num 

mundo de miseráveis” essa teologia ganha o mundo e se mostra universal, 

provocando os pesquisadores da religião e até as outras tradições religiosas. Fala-

se hoje em teologia intercontinental e planetária. A temática da libertação atravessa 



questões de gênero, das minorias e maiorias oprimidas e excluídas, do pluralismo 

religioso e cultural, da emergência de uma nova racionalidade e do desafio da 

modernidade tardia, de método teológico, das religiões e suas teologias, do 

cristianismo e suas formas eclesiais e a hermenêutica da mensagem cristã. Tudo 

isso desafia a TdL que ampliou sua presença na sociedade através dos Fóruns 

Sociais Mundiais. Essa sessão temática pretende abrir espaço para esse debate 

entre pesquisadores e interessados, especialmente sobre questões que articulam 

teologia, libertação e práticas/movimentos sociais, descolonialidade, a defesa da 

dignidade eco humana, da justiça, dos direitos, da solidariedade e da resistência em 

defesa da vida, dos empobrecidos e de todos aqueles e aquelas que são oprimidos 

e excluídos das igrejas, religiões e sociedades. 

Palavras-chave: Teologia da Libertação, Fé cristã, Exclusão, Compromisso social. 

 

ST 11 CONSCIÊNCIA PLANETÁRIA, RELIGIÃO E ECOTEOLOGIA 

Dr. Afonso Tadeu Murad (FAJE) [Coordenador] 
Dr. Luis Carlos Susin (PUC-RS) 
Dr. Marcial Maçaneiro (PUC-PR) 
Dr. Carlos Cunha (FAJE) 
 
Ementa: A Sessão Temática reúne pesquisadores que desenvolvem reflexões 

teóricas e implementam práticas socioambientais em torno de religião/religiosidade e 

cuidado com o planeta. No âmbito das Ciências da Religião, estuda-se como as 

distintas tradições religiosas colaboram para a superação do antropocentrismo 

despótico da modernidade e a expansão da consciência planetária. No campo da 

teologia, apresentam-se estudos recentes que articulam a fé cristã com a ecologia 

no âmbito da bíblia, da sistemática, da ética socioambiental e da espiritualidade. 

Além disso, compartilham-se experiências bem-sucedidas de educação para a 

sustentabilidade. Estimula-se a interdependência com outras correntes do 

pensamento e o diálogo interdisciplinar. Os participantes devem estar presentes na 

apresentação e na discussão de todas as comunicações, de forma a promover a 

produção coletiva do conhecimento e estimular os projetos e grupos de pesquisa em 

curso. Esta ST começou no Congresso da ANPTECRE de 2011, como Sessão 

Temática. 

 

ST 12 NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS E ESPIRITUALIDADES NÃO 

RELIGIOSAS 

Dr. Clóvis Ecco (PUC Goiás)  
Dr. Flávio Senra (PUC Minas) [Coordenador] 
Dr. Silas Guerriero (PUC- SP)  
 
Assistentes: 
 
José Reinaldo Felipe Martins Filho (Doutorando PPGCR - PUC Goiás) 
Fábio Leandro Stern (Doutorando  PUC- SP) 



José Álvaro Campos Vieira (Doutorando PPGCR PUC Minas) 
 
Ementa: Este ST tem como objetivo acolher trabalhos que busquem compreender 

as características assumidas pela religião na sociedade contemporânea, a partir de 

diferentes perspectivas teóricas no âmbito das ciências das religiões. Almeja lançar 

luz sobre as bricolagens e interlocuções feitas pelos novos modos de lidar com a 

espiritualidade, as denominadas espiritualidades “não religiosas” e os processos de 

privatização da religião. Pretende reunir tanto trabalhos que lidam com dados 

empíricos, como também aqueles que levantam questões teóricas pertinentes. 

Serão aceitas as comunicações frutos de pesquisa sobre as novas formas de 

espiritualidade, os “novos movimentos religiosos” e as transformações, arranjos, 

rearranjos, diálogos e interlocuções feitas no âmbito das espiritualidades não 

religiosas.  

Palavras-chave: espiritualidades; novas espiritualidades não religiosas; 

contemporaneidade. 
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