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APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Pesquisa Religião e Cultura, Cadastrado no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião/PPGCR da PUC Minas, foi criado em 2005 e tem por objetivo investigar as questões 

que emergem do caráter secular e plural das sociedades ocidentais contemporâneas. Este 

grupo dedica-se ao estudo do senso religioso em transformação, na perspectiva da crise 

cultural-religiosa identificada como niilismo no horizonte da contemporaneidade. O grupo se 

destina a atividades de pesquisa, ensino e extensão no âmbito de atuação de seus membros e 

tem obtido com regularidade apoio do FIP PUC Minas, FAPEMIG, CNPq e CAPES através 

de bolsas e auxílios obtidos através de editais de fomento. Os resultados esperados são: 

produção bibliográfica e técnica qualificada, inserção social através do Projeto de Extensão 

Religare - Conhecimento e Religião, seminários, palestras e assessorias.  A realização deste 

IV Colóquio reafirma as recorrentes iniciativas do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura – 

GPRC, liderado pelo Prof. Dr. Flávio Augusto Senra Ribeiro. A proposta de realização deste 

Colóquio é dar continuidade aos eventos de mesmo teor, que vêm sendo realizados 

anualmente, desde 2013. São eventos que têm se mostrado como um espaço significativo de 

debates, reflexões e diálogos em torno do tema da religião no contexto das culturas 

contemporâneas.  O IV Colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura foi realizado entre 

os dias 17 a 19 de outubro de 2016, no Campus Coração Eucarístico.  Este IV Colóquio 

apresenta um aporte especial, pois prevê a participação por vídeo conferência, com tradução 

simultânea, de importantes pesquisadores estrangeiros, tais como: o filósofo Marcel Gauchet, 

diretor de estudos junto à École des Hautes Études en Sciences Sociales EHESS de Paris; o 

cientista político e historiador das laicidades, Dr. Philippe Portier, diretor de estudos junto à 

École Pratique des Hautes Études EPHE Paris-Sorbonne; e o epistemólogo catalão Dr. Marià 

Corbí, diretor do Centro de Estudo das Tradições de Sabedoria - CETR Barcelona.    

O Colóquio contou também com a participação presencial de pesquisadores brasileiros 

como o antropólogo Dr. Carlos Alberto Steil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), o cientista social Dr. Marcelo Camurça, da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), o historiador Dr. Carlos Mauro de Oliveira Júnior, da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ) e da historiadora Dra. Sylvana Brandão da Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP). Além dessas participações, o referido Colóquio contou com a 



 

participação de professores e de alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião da PUC Minas, de outros programas de Pós-graduação do Brasil e do exterior, 

docentes da educação básica, estudantes da graduação e demais interessados.   

 O presente número dos Anais dos Colóquios do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura 

– PPGCR PUC Minas apresenta um total de dezessete resumos que contemplam os trabalhos 

de parte dos seus membros e de alguns convidados. Os trabalhos se ocupam basicamente de 

relatórios das atividades desenvolvidas, em formato de comunicação científica, podendo ser 

relatórios de pesquisa, de pós-doutoramento, de tese, de dissertação, de TCC/IC. Cada resumo 

contém uma breve descrição do trabalho realizado pelo integrante do grupo, sendo o conteúdo 

aqui apresentado de responsabilidade dos respectivos autores/as. 
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8 
RELIGIÕES KARDECISTA E UMBANDA: LUGARES DE TRÂNSITO RELIGIOSO 

NA MODERNIDADE 

 

Antônio Carlos Coelho 

 

Resumo:  

As transformações pelas quais o mundo passa no transcurso dos séculos XX e XXI trazem nas 

suas marchas fortes impactos que estabelecem alterações na forma do pensar e de se 

relacionar na sociedade como um todo e este fenômeno social estruturam-se 

independentemente da vontade dos indivíduos. Ao longo dos anos deste acelerado processo, o 

que se verificou foi o crescente aumento de problemas sociais bem como o aumento 

exponencial da violência, levando esta sociedade ao refúgio no sagrado. Ao não conseguirem 

aplacar seus vícios, suas derrotas em seus templos religiosos muitos cristãos procuram outras 

formas religiosas e é neste ambiente que se apresenta o Kardecismo e a Umbanda, como 

lugares de trânsito religioso. O artigo tem por objetivo apresentar analises destas motivações 

que levam estes cristãos a procurarem estes templos. Para responder às nossas inquirições e 

aflições, iniciamos com uma revisão bibliográfica. A seguir, observamos os cultos nestes 

templos, para uma maior compreensão das manifestações religiosas e do discurso dos lideres 

religiosos; e por fim realizamos entrevistas com os frequentadores destes lugares santos. A 

pesquisa terá um cunho qualitativo, de caráter exploratório, mediante entrevistas semi-

estruturadas. 

 

Palavras-chave: Religião. Kardecismo. Modernidade. Umbanda. Circularidade.

                                                 
 Mestrando em Ciências da Religião, PUC Minas. 

  



 

9 
A FÉ E A RELIGIÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 Célio Antunes da Silva 

 

 

Resumo:  

Dizer algo sobre a religião na contemporaneidade pressupõe um trabalho que aborde questões 

profundas e de ramificações múltiplas. Sem pretender tanto, esta comunicação visa dois 

focos: o primeiro considerar a fé e a religião hoje adjetivadas com a pós-metafísica. Já o 

segundo buscar autores para fundamentar a reflexão. Entre eles, dois tiveram grande peso, a 

saber, Maurice Merleau-Ponty e Gianni Vattimo. Outros autores, como Zygmunt Bauman, ora 

mais ora menos, fizeram parte dessa paisagem textual. Cada dia mais tem sido desafiador a 

abordagem da temática devido aos espaços sempre móveis do ser humano na religião e para 

com a religião. O final dessa comunicação procura olhar tal questão de forma mais precisa no 

campo brasileiro.  

 

Palavras-chave: religião, controle, Merleau-Ponty, pós-metafísica, números. 
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10 
LÉVINAS E A TEOLOGIA 

 

Fabiano Victor de Oliveira Campos  

 

Resumo: 

Este estudo visa abordar o problema da teologia no pensamento de Emmanuel Lévinas. De 

início, procuramos tecer um breve mapeamento dos diferentes usos do termo teologia por 

Lévinas. Com isso, buscamos evidenciar que Lévinas propõe um novo sentido para o 

vocábulo em questão, diverso em relação àquele em que se define como discurso racional 

sobre Deus. Concomitantemente, tentamos mostrar que a crítica levinasiana se dirige 

sobretudo à teologia racional, por causa de seu conúbio histórico com a filosofia, cuja 

essência é então definida em termos de uma aspiração à unidade absoluta. Dobrando-se às 

exigências racionais de universalidade conceitual e inclinando-se à insatisfação relativa ao 

conhecimento, a teologia padeceria da tentação de abster-se do sofrimento de outrem, 

relegando a práxis responsável a segundo plano em relação à primazia outorgada ao 

conhecimento e ao amor a Deus. Identificadas as razões pelas quais Lévinas julga dever 

criticar a teologia racional, nos propomos a enfrentar o desafio de uma possível caracterização 

do próprio discurso levinasiano sobre Deus, definindo-o não em termos de teologia negativa, 

mas como um discurso pretensamente “filosófico”, desde que aí se subentenda a primazia da 

ética em relação à ontologia, mas sem que a tensão entre os dois níveis de significação, o ético 

e o ontológico, seja suprimida. Com isso, procuramos evidenciar qual é o exato lugar que a 

teologia ocupa no seio do discurso levinasiano, dada a distinção que o autor estabelece entre 

testemunho e teologia. À teologia enquanto discurso racional sobre Deus é anteposta uma 

espécie de teofania como teopatia, uma revelação de Deus mediante o encontro ético com o 

outro humano. 

 

Palavras-chave: Lévinas. Teologia. Ética. Revelação. Filosofia. 
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COMUNIDADE CAVERNA DE ADULÃO: DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO  

DA ADESÃO DOS JOVENS NA COMUNIDADE 

 

Flávio Lages Rodrigues  

 

Resumo: 

A presente comunicação é parte do projeto de mestrado “O FENÔMENO RELIGIOSO 

ENTRE OS JOVENS NAS TRIBOS URBANAS: uma análise da relação cultura e religião na 

Comunidade Caverna de Adulão em Belo Horizonte”. Esta pesquisa observará a socialização, 

na relação entre cultura e religião com os jovens adeptos da música rock nas tribos urbanas 

dentro da Comunidade. Essa relação ocorre pela possibilidade de utilizar elementos culturais 

como o rock, aliados as práticas religiosas na contemporaneidade.  A adaptação a novos 

elementos da cultura apontam para uma religiosidade aberta, que respeita aspectos culturais 

da religiosidade livre e espontânea. O rock como outros elementos da cultura apontam não 

para uma nova religião, mas para novas roupagens, leituras, releituras e linguagens que sejam 

acessíveis para manifestar a religiosidade de forma acessível e contextualizada. Assim os 

jovens podem aderir a uma religião pelo fato de sentirem integrados com sua cultura peculiar, 

desenvolvendo um sentimento de pertencimento, de estar juntos e de sociabilidade. A 

metodologia proposta para esse trabalho é constituída por análise da referência bibliográfica e 

tem como principais referenciais teórico-metodológicos os livros: “As formas elementares de 

vida religiosa” de Émile Durkheim, “O tempo das tribos” de Michel Maffesoli, e “Cenários 

do Rock” de Valéria Brandini.  

 

Palavras-chave: Tribos Urbanas, Religião e Contemporaneidade, Religião e Cultura. 
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“A RELIGIÃO APÓS A RELIGIÃO”: QUAL TIPO DE RELIGIÃO QUE  

RETORNA NESSE NOVO CENÁRIO BRASILEIRO? 

 

Graziela Rodrigues da Silva Chantal  

 

Resumo: 

Esta comunicação procura mostrar que nos últimos anos surge um fenômeno social no cenário 

religioso brasileiro, a saber, a configuração de novas religiões, ou novas maneiras de ser ou 

não ser religioso. O que se observa no geral, mesmo entre as pessoas que se denominam sem- 

religião, é que elas possuem uma espiritualidade sem vinculação institucional. Em certas 

religiões, as mudanças ocorridas são notórias, seja no crescimento de algumas, no surgimento 

de novas ou na diminuição de adeptos de outras. Há também uma crescente circulação de 

crentes entre as instituições, caracterizada pela busca de sentido, procura pela paz, amor, 

prosperidade, etc. Essa circulação é uma nova tendência que se desenha no novo cenário 

religioso brasileiro. Nessa comunicação vamos abordar o conceito de Religião a partir de 

Marcel Gauchet e analisar em Gianni Vattimo os conceitos de retorno da religião, religião 

após a religião e secularização. Além disso, abordaremos a concepção de alguns autores que 

tratam a respeito do censo Religioso de 2010 e que nos apresentam uma leitura das estatísticas 

sobre as religiões no cenário brasileiro.  

 

Palavras-Chave: Religião; secularização; religião após a religião. 
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MARCEL GAUCHET E A SAÍDA CONTEMPORÂNEA DA RELIGIÃO 

 

 Henrique Marques Lott 

 

Resumo: 

Este texto procura perquirir sobre a situação atual da saída da religião no âmbito da teoria do 

filósofo francês Marcel Gauchet. O que se objetiva nesta comunicação é uma aproximação 

compreensiva a alguns conceitos que permeiam seu pensamento acerca do fenômeno 

religioso. A análise que desenvolvemos está dividida em quatro partes distintas. Na primeira 

parte explora-se mais especificamente as bases do conceito gauchetiano de religião. Trata-se 

de um conceito que, como veremos, traz uma concepção que acolhe a ideia de uma religião 

em estado puro ou em estado de essência. Na segunda parte, nos deteremos na noção de saída 

da religião em um sentido mais geral do vocabulário de nosso autor, abordando um pouco do 

processo histórico dessa saída, seus inícios e seus principais desdobramentos. Na terceira 

parte, dirigimos nossos esforços compreensivos para a situação atual da saída da religião e 

para as novas configurações que se apresentam como espiritualidades fora da religião. Na 

quarta e última parte, procuramos fazer uma reflexão sobre a religiosidade contemporânea 

brasileira a partir da perspectiva teórica aberta pelo filósofo francês. O que é possível concluir 

no contexto da análise aqui proposta, é que a dinâmica da saída da religião, que nos colocou 

em conexão direta com uma experiência desencantada de mundo, não elimina a religião e 

muito menos a fé religiosa. Apesar de delimitar novos papeis para a religião — ao retirá-la da 

esfera mais estrita do político — a saída da religião não exclui a participação das religiões no 

campo da esfera pública e da sociedade civil.    

 

Palavras-chave: religião; saída da religião; Marcel Gauchet 
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14 
UMA REFLEXÃO ACERCA DA TESE GAUCHETIANA SAÍDA DA 

 RELIGIÃO 

 

José Álvaro Campos Vieira 

 

Resumo:  

Na presente comunicação procuramos refletir e problematizar a tese de Marcel Gauchet 

alusiva à saída da religião. No primeiro momento discorremos acerca da concepção 

gauchetiana de religião. Na obra do filósofo o termo religião remonta às sociedades 

primitivas. Nessas sociedades a coesão social advém de um poder absoluto e heterônomo. A 

essência da religião caracteriza-se, assim, pelo máximo da heteronomia. No segundo 

momento examinamos o significado da máxima saída da religião. Segundo Gauchet, a saída 

da religião ocorre quando a heteronomia dá lugar à autonomia no desenvolvimento das 

sociedades humanas. Nessa transição a religião abandona o lugar que ocupava em seus 

primórdios. A era da religião findou, contudo o religioso não desaparecerá. A religião 

subsistirá no âmbito individual. No terceiro e último momento da comunicação 

problematizamos o teor da tese de Gauchet a partir da leitura de alguns autores acerca de 

religião na contemporaneidade e da realidade sociorreligiosa brasileira. Indagamos que a 

religião não pode ser pensada unicamente a partir do vínculo com a política. Ela interage, 

também, com outros elementos da vida humana, como a cultura. E quando a religião é ainda 

um componente cultural vigoroso, a tese saída da religião se envolve de ambiguidade. 

 

Palavras-chave: Marcel Gauchet. Religião. Religioso. Cultura. 
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DEVOÇÕES RELIGIOSAS E CULTURAS BRASILEIRAS 

 

João Augusto da Silva 

 

Resumo: 

Ao abordarmos a questão das devoções e culturas do Brasil somos convidados a visitar tanto 

o Brasil colonial quanto a matriz africana. A religiosidade trazida por homens e mulheres 

africanos. Gilberto Freyre, em Casa- grande&senzala, destaca como ocorreu a formação 

religiosa as diversas crenças do branco, do índio e do negro. Devoções, festas, ritos, 

sincretismo, peregrinações, santos, festejos, memórias, umbandistas, religiosidades presentes 

num mesmo palco, cenário, num mesmo espaço público, ambos, através de sua crença 

buscando o sagrado, o místico, independentes das suas instituições ou até mesmo sem elas. 

Percebemos hibridismos, antagonismos, pluralismo, multiconfessional, presentes nos atores e 

no cenário brasileiro. Todos compondo, encenando, tecendo rumo ao sobrenatural. Todos 

irmanados pela busca Divino e suas hierofanias. Conforme reflete  R. da Mata no caminho 

para Deus ele poder ser católico e umbandista, devoto de Ogum. 

 

Palavras chave: Devoções. Religiosidade. Culturas.     
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16 
INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL: UM ESTUDO SOBRE O DESPERTAR DE UMA 

ESPIRITUALIDADE NÃO RELIGIOSA COMO QUALIDADE HUMANA 

PROFUNDA NAS EMPRESAS 

Jonathan Felix de Souza   

 

Resumo: 

 

O tema espiritualidade vem crescendo de forma significativa nas empresas, e difunde-se tendo 

como base teórica a Inteligência Espiritual.  Dentro dessa busca constante de impulsionar as 

pessoas e dar continuidade às organizações, especialistas apontam a espiritualidade como uma 

nova tendência e a consideram o grande capital da nossa era.  A descoberta da Inteligência 

Espiritual só foi possível dentro de um contexto de secularização, onde a religião perde 

gradativamente o status de orientadora privilegiada das instâncias de sentido e de poder da 

vida individual e pública. A comunicação é resultado do pré-projeto para o Programa de 

Mestrado em Ciências da Religião da PUC-MG e expressa o senso religioso contemporâneo 

no aspecto de compreender a espiritualidade como qualidade humana profunda, nos termos de 

Marià Corbí, e o despertar de uma espiritualidade não religiosa que permite o 

desenvolvimento humano. Aventa-se a hipótese que a espiritualidade não religiosa é fruto de 

uma Inteligência Espiritual que é puramente humana e que pode se expressar de diversas 

formas. Seu desenvolvimento acontece por meio de uma jornada pessoal e social, podendo ser 

libertador ou opressor. Quando desenvolvida para além das instituições, tem um potencial 

libertador, permitindo o protagonismo de sua história, orientação de sua existência e sentido à 

sua vida. 

 

Palavras-chaves: Inteligência Espiritual, Espiritualidade não religiosa, Qualidade humana 

profunda 
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RELIGIÃO E CONTEPORANEIDADE: REFLEXÔES SOBRE O  

FENÔMENOS RELIGIOSO NA SOCIEDADE OCIDENTAL CONTEMPORÂNEA 

 

Karine Luiza Rezende Silva Araújo 

 

Resumo: 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar alguns aspectos do fenômeno religioso na 

sociedade ocidental contemporânea. Para isso, inicia com uma breve reflexão sobre   religião 

e contemporaneidade e na sequência, apresenta alguns conceitos  das teorias de dois dos mais 

importantes autores sobre o tema, Gauchet e Vattimo.  A  reflexão inicial aponta mudanças na 

dimensão religiosa, que tem como uma de suas principais características o aspecto plural e a 

influência da técnica - avanços da ciência e da tecnologia.  Em sua teoria, Vattimo traz como 

um dos elementos centrais o “pensiero debole”, o qual produz um movimento que passa do 

saber conceitual para a experiência com a teoria de retorno da religião, após a religião. Em 

uma teoria distinta, não necessariamente contrária, Gauchet argumenta a sua teoria da saída da 

religião, por meio, entre outros de três conceitos sobre religião, a saber: a heteronomia – 

negação da autonomia, a dimensão política da religião e, por fim, a não naturalidade da 

religião. Como conclusão temos que os aspectos do fenômeno religioso na 

contemporaneidade sugerem a religião como um elemento imprescindível para a compreensão 

da sociedade contemporânea. 
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DIREITOS HUMANOS, RELIGIÃO E POLÍTICA POR UM DESPERTAR DO 

ANSEIO ÉTICO 

 

Matheus Souza Gomes 

 

Resumo: 

Chama a atenção desde meados da década a crescente presença de representantes religiosos - 

especialmente os de denominações evangélicas - no meio político brasileiro. Tal fato instigou 

diversos autores brasileiros a pensarem na questão dos “fenômenos” de laicização e 

secularização em nosso contexto. Não focaremos aqui na complexidade em torno destas 

categorias, mas destacaremos o modo como elas se relacionam com o “avanço” da religião 

sobre o espaço público no Brasil. Além disto, analisaremos o desdobramento dessa relação 

conflituosa no que diz respeito à questão dos Direitos Humanos. Por fim, apresentaremos um 

possível caminho que as “religiões brasileiras” podem tomar para o avanço dos direitos das 

minorias no país, a partir das noções de moral e virtude dinamogência propostas por 

Durkheim.  
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19 
VERTENTE SOCIOANTROPOLÓGICA DA SECULARIZAÇÃO 

 

Maurílio Ribeiro da Silva 

 

Resumo: 

As relações entre o indivíduo e a religião mudaram. A secularização da sociedade alterou  a 

consciência do indivíduo e suas relações de dependência com o sagrado. O caráter 

autoevidente, bem como a  primazia na definição da realidade e a legitimação fornecida pelo 

universo simbólico religioso perderam força. A emancipação do indivíduo desencadeou a 

emancipação das instituições sociais, políticas, econômicas e culturais. A  religião não foi 

exterminada, porém, a secularização promoveu a dessacralização do mundo, a polarização da 

religião para a esfera privada, e alterações subjetivas na consciência do indivíduo. O processo 

de secularização caracterizou-se pela reconstituição do indivíduo e da sociedade a partir de 

novas estruturas simbólicas e cosmovisão. Os sistemas simbólicos são fontes estruturantes de 

conhecimento e construção do mundo e da realidade, estabelecendo  determinada ordem de 

sentido. Ocorrendo alterações nas bases simbólicas do indivíduo, ocorrem alterações nas 

bases estruturais e simbólicas da coletividade e das relações sociais. Apesar dos impactos 

sofridos pela religião, a presença do sentimento religioso  permanece como fonte de reserva 

de sentido. O indivíduo em sua constituição antropológica  permanece religioso, porém, não 

há mais uma única ordem de valores. 
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O PRINCÍPIO MISERICÓRDIA COMO BASE PARA O DIÁLOGO ENTRE 

AMIGOS E INIMIGOS MORAIS 

 

    Rogério Jolins Martins 

 

Resumo: 

Com o presente estudo quer-se verificar em que o substrato do princípio misericórdia pode 

contribuir no espaço interdisciplinar da bioética. A importância de princípios para a bioética é 

uma moldura em que se desenha esta proposta. Em um primeiro momento se considera a 

questão dos princípios em bioética, suas funções e limites, em que se insere o tema em 

questão. Em um segundo passo se recolhem pontos relevantes dos conceitos e propostas em 

torno do princípio misericórdia. Entre os elementos-chave deste princípio estão a análise de 

realidade social capaz de evidenciar estruturas que geram sofrimento e morte, e de interagir 

com tal situação em vista de transformação. Os resultados deste estudo mostram como o 

princípio misericórdia parte de uma espiritualidade que reforça atitudes pessoais com efetiva 

incidência nas relações sociais e sugere iniciativas de solidariedade e corresponsabilidade nos 

diversos âmbitos das organizações, incluindo os espaços acadêmicos e da pesquisa científica. 

Embora proveniente de um pensamento cristão, para os diversos grupos teóricos ou práticos, 

crentes ou ateus, o princípio misericórdia reforça no mínimo uma grande convocatória à 

responsabilidade ética. 

 

Palavras-chave: Princípio misericórdia, Bioética, Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Doutor em Bioética, Centro Universitário São Camilo. 



 

21 
DIREITO E RELIGIÃO: ENFRAQUECER A DEUS PARA AFIRMAR  

DIREITOS HUMANOS 

 

Sandson Rotterdan  

 

Resumo: 

A religião no Brasil é um elemento de grande força na formação da cultura. Isso tem 

garantido a presença da religião na esfera estatal e, com isso, por meio das bancadas religiosas 

as pautas das religiões, com suas morais, que têm por base seus dogmas, tentam se impor 

como leis para o Estado, não obstante a afirmação da Constituição Federal da laicidade da 

República Federativa do Brasil. Contudo, o Estado laico não é o Estado ateu, que nega aos 

seus cidadãos a possibilidade de uma manifestação pública de fé, mas um Estado que garante 

a liberdade religiosa. É a partir dessa afirmação que tanto religiosos, que querem impor suas 

pautas morais, como os que advogam em favor da laicidade do Estado apoiam a sua 

perspectiva. 

A presente comunicação tem por objetivo refletir acerca da relação entre direito e religião no 

Estado laico e aventa como hipótese que, para se afirmar a liberdade religiosa e, 

concomitantemente a presença da religião na esfera pública obsta a religião, seja ela qual for, 

desabsolutizar seus dogmas e percebê-los como construções culturais e históricas que não 

coadunam, necessariamente, com a visão de mundo e de moral de todos os cidadãos. 

Nessa perspectiva, é fundamental para assegurar os direitos humanos o enfraquecimento do 

Deus moral-metafísico. 
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PERSPECTIVAS DA CONCEITUAÇÃO DO TERMO RELIGIÃO A PARTIR  

DE ÉMILE DURKHEIM 

 

Tatiane Aparecida de Almeida 

 

Resumo: 

Essa comunicação tem como objetivo apresentar considerações acerca da conceituação do 

termo religião a partir da perspectiva durkheimiana. Esse trabalho está relacionado ao 

segundo capítulo da dissertação de mestrado em Ciências da Religião desta acadêmica 

intitulado RELIGIÃO E MAGIA NO SENSO RELIGIOSO CONTEMPORÂNEO: Estudo 

sobre Marcel Mauss. Este capítulo tem por objetivo realizar um estudo teórico de natureza 

básica afim de abordar a definição categoria religião enquanto fenômeno dando ênfase a 

discussão em torno da crença e do ritual religioso. A despeito dessa informação, este trabalho 

faz uso, de uma das definições mais difundidas, quiçá a mais lida na área dos estudos em 

ciências da religião. Trata-se do conceito dado a partir das constatações de Émille Durkheim 

que se destaca enquanto um dos percurssores do entendimento em prol da religião. Ao propor 

este debate vislumbramos num momento futuro atender a proposta de Marcel Mauss que se 

faz entender que confrontando os temas magia e religião seja possível elencar  as 

característica do rito religioso e do rito mágico. Mauss nesse sentido quer demonstrar que a 

prática da magia e da religião, só tem sentido enquanto relacionados com a vida social e que 

ambas ocorrem através de rituais.  
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