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HH199 TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA E 
RELIGIOSIDADES 

 
DOCENTE: PROFA. DRA. KARINA KOSICKI 

BELLOTTI 
 
 

TEMA: “RELIGIÕES NA CONTEMPORANEIDADE – 
TEMAS E DEBATES” 

 
 

Horário: Segundas-feiras, das 15h30 às 17h30; Quintas-feiras, das 15h30 às 17h30 
 
 

 OBJETIVO: O presente tópico visa abordar temas e debates historiográficos relativos à 
História das Religiões, sob a perspectiva da História Cultural. Para isso, 
trabalharemos três aspectos:  

1) Discussão teórica sobre o estudo das religiões desenvolvida na Idade 
Contemporânea – História das Religiões/História Religiosa/ História Cultural das 
Religiões; conceitos-chave, tais como religião/religiões; identidade; sincretismo;  

2) Análise de debates candentes a diferentes grupos religiosos presentes na formação 
religiosa brasileira, e abordagem de temas transversais à área de religiões – gênero, 
política, mídia, juventude, ensino religioso, entre outros; 

3) Análises de cultura audiovisual, iconográfica e material ligada a aspectos religiosos 
na contemporaneidade.  

 
O objetivo final é que os alunos desenvolvam reflexões sobre o estudo da história das 
religiões na contemporaneidade, além de metodologias de análise de fontes 
visuais/audiovisuais de origem religiosa, e habilidades de construção de um projeto de 
pesquisa. O desenvolvimento de uma pesquisa preliminar a partir do projeto construído 
é opcional, mas encorajado. 

 
METODOLOGIA: aulas de discussão teórica sobre textos; seminários de pesquisa; análise 

de materiais iconográficos/audiovisuais religiosos. 
 
AVALIAÇÃO:  
Debates de textos relacionados a diferentes temas abordados em aula, acompanhado de 

resenha individual do texto apresentado (Apresentação oral = 50 pontos + Resenha 
= 50 pontos; Peso 1); 

Apresentação oral e escrita de projeto de pesquisa ou trabalho em grupo, duplas, ou 
individual sobre um tema ligado ao conteúdo programático – Apresentação oral = 50 
pontos; trabalho escrito = 50 pontos; Peso 2.  

 
A nota final consistirá da média ponderada das duas atividades listadas acima. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

I) Perspectivas de História das Religiões 
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Introdução aos estudos de História das Religiões 
Questão da Identidade Cultural aplicada às religiões 
Campo religioso brasileiro contemporâneo 
 

II) Perspectivas sobre religiões no Brasil 
 

O que é ser católico atualmente? 
O que é ser protestante/pentecostal atualmente? 
O que é ser espírita no Brasil? 
O que é ser “povo de santo”? 
Hare Khrisha, Seicho-no-iê, Wicca, etc – quais as faces dos Novos Movimentos Religiosos 

no Brasil e/ou no mundo Ocidental?  
 
     III ) Temas e Debates 
 
Fundamentalismos 
Juventudes 
Gênero  
Política 
Comunicação/Marketing Religioso 
Ensino Religioso 
(outros temas podem ser trabalhados a pedido da turma)  
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