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EMENTA (Unidade Didática) 

Tópicos Especiais em História e Religiosidades 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
O presente tópico visa abordar temas e debates historiográficos relativos à História das Religiões e das 
Religiosidades no período contemporâneo, 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; identidades; 
religiosidades. 
2) Análise de debates candentes a diferentes grupos religiosos (preferencialmente os grupos majoritários no Censo 

de 2010) 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.  

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver problematizações sobre o estudo da história das religiões na contemporaneidade e habilidades de 
construção de pesquisa a partir de fontes primárias. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver habilidades e competências relativas à leitura crítica de textos historiográficos e de fontes documentais 
primárias, sabendo distinguir os diferentes procedimentos de análise metodológica dos diversos tipos de fonte 

primária. 
Desenvolver habilidades e competências referentes à escrita acadêmica historiográfica, com a produção de resenhas 

e ensaios críticos de textos historiográficos. 
Desenvolver habilidades e competências relativas à apresentação oral de trabalhos em formato de seminário, grupos 

de discussão e debate de textos acadêmicos, visando à integração entre o campo da pesquisa com o campo do 
ensino de História (em especial por conta da disciplina de Ensino religioso, presente na LDB). 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas dialogadas, baseadas na discussão crítica de textos acadêmicos, análise crítica de fontes primárias 
(iconografia e material audioviosual referente a movimentos religiosos contemporâneos no Brasil e nos Estados 
Unidos), contando com os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com duas avaliações: 
1) Debate e resenha de textos acadêmicos relacionados a diferentes temas abordados em aula, articulado à 

análise de fonte(s) primária(s) relacionada(s) ao tema do texto. Apresentação oral = 50 pontos + Resenha = 
50 pontos; Peso 1 – calendário de distribuição de leituras a ser feito no primeiro dia de aula;  

2) Apresentação oral e escrita de trabalho monográfico em grupo, duplas, ou individual sobre um tema ligado 
ao conteúdo programático – Apresentação oral = 50 pontos; trabalho escrito = 50 pontos; Peso 1.  Datas 
previstas para apresentações a serem fechadas com a turma (previsão – final do semestre). 

A nota final consistirá da média aritmética das duas atividades listadas acima. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 
ARMSTRONG, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Cia. Das 
Letras, 2009. 
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. SP: Martins Fontes, 1992. 
WEBER, Max. A ética protestante e o "espírito" do capitalismo. SP: Cia das Letras, 2004. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

ALVES, Rubem. O que é religião. SP: Brasiliense, 1981. 
MOREIRA, Alberto da Silva; COHN, Gabriel. Sociedade global: cultura e religião. Petrópolis; São Paulo: Vozes: USF, 
c1998.  
VELHO, Otávio. Mais realistas do que o rei: ocidentalismo, religião e modernidades alternativas. RJ: Topbooks, 2007. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Unidade 1) Perspectivas de História das Religiões 
 
03/08 – Introdução ao curso – discussão do programa 
 
05/08 - Conceituações – MATA, Sérgio da. Introdução e Capítulo 1 – “Tempo, consciência história e religião”. In História 
& Religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 11-34. 
 
10/08 - Conceituações – MATA, Sérgio da. Capítulo 2 – “A religião como objeto: da história eclesiástica à história das 

religiões”. In História & Religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 35-70. 
 
12/08 - Conceituações - MATA, Sérgio da. Capítulo 3 – “Métodos, perspectivas, problemas”. In História & Religião. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 71-90. 
 
17 e 19/08 – participação da docente em banca de concurso público da UFPR – não haverá aula 
 
24/08 – Panorama do Campo religioso brasileiro - CAMURÇA, Marcelo Ayres. “A realidade das religiões no Brasil no 

censo do IBGE-2000”. In: TEIXEIRA, Faustino e Renata Menezes (orgs.). As religiões no Brasil – continuidades e 
rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 35-48; 

ROCHA, Daniel; ZORZIN, Paola La Guardia. Os evangélicos em números: algumas observações sobre o que revelou (e o 
que não revelou) o estudo Novo Mapa das Religiões sobre o “agregado evangélico brasileiro”. Revista Plura, 
Anais dos Simpósios da ABHR, Vol. 13 (2012). 

PIERUCCI, Antonio Flávio. “Cadê nossa diversidade religiosa? – Comentários ao texto de Marcelo Camurça” In: TEIXEIRA, 
Faustino e Renata Menezes (orgs.). As religiões no Brasil – continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, 
pp. 49-52. 

Documento: Censo religioso de 2010. 



26/08 – Conceituações –HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. SP: DP&A, 2006. 
 
31/08 – Conceituações - ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. SP: Martins Fontes, 1992. 
 
 
Unidade 2) Perspectivas sobre religiões no Brasil contemporâneo 
 
02/09 - O que é ser católico atualmente?  
MARIZ, Cecília L. A Renovação Carismática Católica - Uma igreja dentro da Igreja?.Civitas. Porto Alegre. Vol.3, no.1, jun 

2003, pp.169-186. (disponível online) 
(opcional) MARIZ, Cecília; LOPES, Paulo Victor Leite. O reavivamento católico no Brasil e o caso da Toca de Assis. In In 
TEIXEIRA, F. & MENEZES, R. (orgs.). Catolicismo plural: dinâmicas contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 2009, pp. 75-108.  
 
09/09- O que é ser católico atualmente?  
LESBAUPIN, Ivo. Comunidades de base no Brasil hoje. In TEIXEIRA, F. & MENEZES, R. (orgs.). Catolicismo plural: 
dinâmicas contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 2009, pp. 57-74. 
(opcional) TEIXEIRA, Faustino. Faces do catolicismo brasileiro contemporâneo. In TEIXEIRA, F. & MENEZES, R. (orgs.). 
Catolicismo plural: dinâmicas contemporâneas. Petrópolis: Vozes, 2009, pp. 17-30. 
 
14/09 - O que é ser protestante atualmente? 
MENDONÇA, A.G. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA DA USP. São Paulo. N° 67.pp.48-67. 
Set/Nov 2005.  
WIRTH. Lauri. O protestantismo brasileiro de rito luterano. REVISTA DA USP, São Paulo, n.67, p. 68-77, 
setembro/novembro 2005.  
 
16/09-O que é ser pentecostal atualmente? 
ALMEIDA, Ronaldo de. A expansão pentecostal: circulação e flexibilidade.In: TEIXEIRA, F. e MENEZES, R. (orgs). As 
religiões no Brasil – continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 111-122. 
(opcional) MARIANO, Ricardo. Crescimento pentecostal no Brasil: fatores internos. In REVER (Revista de Estudos da 

Religião), dezembro de 2008, ano 8, pp. 68-95. Disponível em 
http://www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_mariano.pdf. 

 
21/09 - O que é ser espírita no Brasil atualmente?  
LEWGOY, B. Incluídos e letrados – reflexões sobre a vitalidade do espiritismo kardecista no Brasil atual. In: TEIXEIRA, F. 

e MENEZES, R. (orgs). As religiões no Brasil – continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 173-188. 
(Opcional)STOLL, Sandra Jacqueline. Religião, ciência ou auto-ajuda? Trajetos do Espiritismo no Brasil. Rev. Antropol. 

[online]. 2002, vol.45, n.2, pp. 361-402.  
 
23/09 –O que é ser “povo de santo” no Brasil atualmente? 
PRANDI, Reginaldo. O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. Estud. av. [online]. 2004, vol.18, 

n.52, pp. 223-238. ISSN 0103-4014  
GIUMBELLI, Emerson. O "baixo espiritismo" e a história dos cultos mediúnicos.Horiz. antropol. [online]. 2003, vol.9, 

n.19, pp. 247-281. ISSN 0104-7183.  
 
28/09- Quais as faces dos Novos Movimentos Religiosos no Brasil e/ou no mundo Ocidental? 
GUERRIEIRO, Silas. Há algo de novo no campo religioso brasileiro. In BELLOTTI, K.K., Eliane Moura da Silva, Leonildo 

Silveira Campos (orgs.). Religião e Sociedade na América Latina. SP: Ed.Umesp, 2010.  
 
Unidade 3 )Temas e Debates 
 
30/09 - Juventude e Religiões(Criciúma?) 
NOVAES, Regina. Os jovens, os ventos secularizantes e o espírito do tempo. In In: TEIXEIRA, Faustino e Renata Menezes 

(orgs.). As religiões no Brasil – continuidades e rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 135-160. 
 
05/10 -Gênero e Religião 
Escolher um dos dois: 
 

http://www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_mariano.pdf


MACHADO, M.D. Representações e relações de gênero nos grupos pentecostais. Revista Estudos Feministas. Vol.13, 
n.2, Florianópolis, Maio/Ago 2005. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2005000200012   
 
LEMOS, Carolina Teles. Maternidade e devoções marianas: âncora na manutenção das desigualdades de gênero. IN 
SOUZA, Sandra Duarte de. (org.). Gênero e religião no Brasil. SP: Umesp, 2006, pp. 81-112. 
 
07/10 –SIEPE 

Art. 4º As datas de realização da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão –SIEPE(EVINCE, 
ENAF, ENEC) não serão dias letivos, sendo vedada qualquer atividade acadêmica de sala de aula, 
laboratório ou campo. (Resolução n. 57/14-CEPE). 
 
Gênero e Religião – SIEPE? 
Escolher um dos 4 textos (são todos curtos, podem ler mais de um): 
DIAS, Cristiana Kaipper. As “Mulheres-Bomba” da Palestina: qual a verdadeira questão?. Seminário Internacional 
Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X, PP.1-11. 
LIMA, Cila. Feminismo islâmico: uma proposta em construção. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais 
Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X, pp. 1-11. 
HAJJAMI, A. E. A condição das mulheres no Islã: a questão da igualdade. Cadernos Pagu (30), janeiro-junho de 
2008:107-120. 
GROSS, Rita M. Mulheres budistas como líderes e professoras. Estudos Feministas, Florianópolis, 13(2): 256, maio-
agosto/2005, pp. 415-423. 
BUSIN, ValeriaMelki. Religião, sexualidades e gênero. Rever, Ano 11, No 01, Jan/Jun 2011, pp. 105-124. 
 
14/10- Não haverá aula – participação em congresso 
 
 
19/10 -Religião e Política – filme – “A Galera do mal” (“Saved!”, 2004, EUA). 
Religião e Política  
Fundamentalismo Protestante – Armstrong, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, cristianismo e 
islamismo. SP: Cia das Letras, 2001. (trechos selecionados – capítulo sobre 1974-1979) 
 
 
21/10- Religião e Política – filme “Santa Paciência” (The infidel, Inglaterra, 2012). 
Fundamentalismos judaico e islâmico – Armstrong, Karen. Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, 
cristianismo e islamismo. SP: Cia das Letras, 2001. (trechos selecionados - capítulo sobre 1974-1979). 
 
 
evangélicos na política partidária 
 
Escolher um dos dois:  
MACHADO, Maria das Dores Campos. Religião, cultura e política. Religião & Sociedade, vol.32, n.2, p. 29-56, 2012. 
MACHADO, Maria das Dores Campos. Aborto e ativismo religioso nas eleições de 2010. Revista Brasileira de Ciência 
Política, n.7, pp. 25-54, 2012. 
Opcioonal - MACHADO, M.D.; MARIZ, C. L. Conflitos religiosos na arena política: o caso do Rio de Janeiro. 
CienciasSociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 6, n. 6, p.31-49, outubro de 2004. 
 
26/10 -Comunicação/Marketing Religioso – Católicos 
Obrigatório - HOOVER, Stewart M. A Mídia e suas Linguagens Religiosas. In: MOREIRA, Aberto da S.; LEMOS, Carolina T.; 

QUADROS, Eduardo de G. (organizadores). A Religião na Mídia e a Mídia na Religião. Goiânia: América, 2012. 
Escolher um dos dois: 
SOUZA, André Ricardo de. As investidas católicas na mídia. REVER, setembro de 2008, pp.27-45. Disponível em 

:http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_souza.htm 
CARRANZA, B. Catolicismo midiático. In: TEIXEIRA, F. e MENEZES, R. (orgs). As religiões no Brasil – continuidades e 

rupturas. Petrópolis: Vozes, 2006, pp. 69-88.  
 

http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_souza.htm


28/10 -Comunicação/Marketing Religioso – Evangélicos 
Escolher um dos dois: 
 
CAMPOS, L.S. Evangélicos e mídia no Brasil – uma História de acertos e desacertos. REVER, setembro de 2008, pp.1-26. 

Disponível em: http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_campos.htm;  
CUNHA, M.N. Consumo e entretenimento: ritos que produzem sentido. In: A explosão gospel: um olhar das ciências 

humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. RJ: Mauad X, Instituto Mysterium, 2007, pp. 137-170. 
Documentos – mídia evangélica no Brasil e nos EUA 
 
04/11 - Comunicação/Marketing Religioso - Evangélicos (continuação) 
 
09/11 – Questões para o Ensino Religioso na escola pública - Legislação LDB, SEED-PR; propostas SP e PR – 
Documento – Diretrizes para ER e caderno pedagógico – SEED-PR. Análise em conjunto. 
 
11/11 – Questões para o Ensino Religioso na escola pública - Legislação LDB, SEED-PR; propostas SP e PR – 
 
FIGUEIRA, Eulálio. Por que ensinar sobre religião na sala de aula? Uma abordagem pragmatista face ao ensino religioso. 

Revista Brasileira de História das Religiões – Ano I, no.1. 
SZEUCZUK, Anderson. Das origens do ensino religioso no Brasil: a sua implementação nas escolas estaduais do Paraná. 

ANALECTA Guarapuava, Paraná v.11 n. 2 p. 41-54, jul./dez. 2010. 
 
16/11 –Conflitos religiosos – a questão da homofobia  
NATIVIDADE, Marcelo e OLIVEIRA, Leandro de. “Religião e intolerância à homossexualidade: Tendências 
contemporâneas no Brasil” In SILVA, V.G. da. (org.). Intolerância religiosa. Impactos do neopentecostalismo no campo 
religioso afro-brasileiro.São Paulo, EDUSP, 2007.   
 
18/11 –Conflitos religiosos – neopentecostais x religiões afrobrasileiras 
SILVA, Vagner Gonçalves da.Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: Significados do ataque aos símbolos da 

herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. Mana [online]. 2007, vol.13, n.1, pp. 207-236. ISSN 0104-
9313. 

 
23/11 - Apresentação de pesquisa ou projeto de pesquisa 
25/11 – Apresentação de pesquisa ou projeto de pesquisa 
30/11 – Apresentação de pesquisa ou projeto de pesquisa 
 
Semana de exames finais – 08 a 12 de dezembro (data do exame a ser divulgada no lançamento das médias finais) 

 

 DIRETRIZES PARA DEBATES - MESAS REDONDAS 
Objetivo: Realizar debate sobre temas relativos à disciplina, em mesas-redondas compostas de 2 a 4 alunos (no 

máximo 2 duplas), que responderão a uma determinada questão ou formularão um problema (quando não 
houver questão), a partir de textos indicados nas unidades 2 e 3. 

Procedimentos: Cada mesa contraporá ao menos dois temas distintos a fim de responder uma dada questão sobre o 
universo religioso brasileiro ou mundial. Cada aluno ou dupla de alunos elaborará a resposta ao tema da mesa 
a partir de um texto acadêmico previamente indicado, devendo trazer outros elementos para reforçar sua 
argumentação: outro(s) texto(s) acadêmico(s); artigos, reportagens, entrevistas; pesquisa de campo; fontes 
iconográficas/audiovisuais (verificar disponibilidade do uso de equipamento). Procurem elaborar uma 
apresentação simples, que suscite o interesse dos colegas para o debate. 

Critérios de avaliação: A apresentação do texto-base deve conter uma explanação sobre o autor, questões e temas 
centrais defendidos pelo autor, e fontes utilizadas. A procura de material complementar à apresentação deve 
seguir a um recorte específico do tema trabalhado, visando responder de forma abrangente e crítica a questão 
da mesa. Cada apresentação oral deve ter por volta de 20 a 30 minutos por aluno ou dupla de alunos (Valerá 
50 pontos); cada aluno deve entregar no dia da apresentação um ensaio respondendo a questão proposta pela 
mesa, utilizando todas as fontes e textos usados na apresentação oral (50 pontos). No caso de duplas, cada 
integrante deve entregar um ensaio individual.  

Formato do ensaio – Limite de páginas – de 4 a 6 páginas (em média, excetuando capa, bibliografia e anexos); Fonte 
Times ou Arial 12, espaço 1,5. 

 

http://www.pucsp.br/rever/rv3_2008/t_campos.htm

