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PRefácio

as ciências da Religião e as tesselas da Vida:  
noVo Mosaico Religioso e seus MúltiPlos olhaRes

É difícil saber se, nas fragmentações das experiências de vida, é gestada a 
igualmente multifacetada gama de expressões religiosas, ou se, redirecionando 
o vetor, podemos pensar que múltiplas formas de experimentar as mundivi-
dências religiosas acabam reforçando o tão acentuado despedaçamento da vida 
e das formas como a sentimos e pensamos.

Na impossibilidade de uma resposta que, de forma unânime, seja con-
vincente, ancoramo-nos na certeza de que persiste, fortemente, uma função no 
impulso que faz mover as criações culturais da humanidade, em meio às quais 
damos ênfase ao mundo das religiões. Tal constatação ocasionou recorrermos 
a trecho da lavra do grande Rubem Alves, publicado na Coleção Primeiros 
Passos, da Editora Brasiliense, volume “O que é religião”, há exatos 37 anos.

Promessas terapêuticas de paz individual, de harmonia íntima, de libertação da 
angústia, esperanças de ordens socais fraternas e justas, de resolução das lutas en-
tre os homens e de harmonia com a natureza, por mais disfarçadas que estejam 
nas máscaras do jargão psicanalítico/psicológico, ou da linguagem da sociolo-
gia, da política e da economia, serão sempre expressões dos problemas indivi-
duais e sociais em torno dos quais foram tecidas as teias religiosas (1981, p. 12).

A asseveração de Rubem Alves faz menção a teias religiosas. Aqui, por 
questões deveras óbvias, preferimos usar a expressão mosaicos religiosos. Ain-
da que eles sejam formados a partir das mesmas esperanças e de similares 
desejos, ambos [teias e/ou mosaicos] são oriundos de problemas individuais e 
sociais que, revestidos das características dos locais diversificados e das distin-
tas épocas em que se manifestam, revelam muito acerca da forma de ser e agir 
da humanidade.

E assim vamos, enquanto humanos, buscando realizar nossos sonhos; 
para tanto, criamos estruturas de sentido que ganham vida tanto nas institui-
ções, quanto nas variadíssimas formas de navegação social que inventamos. 
No tocante às estruturas, encontramo-nos inseridos em uma das assaz antigas 
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– a universidade – que, no nosso caso, recebeu uma adjetivação – católica –, e é 
particularizada a partir de um chão concreto – Pernambuco –, embora reflita 
e pesquise bem além de seus limites.

Enquanto Universidade Católica de Pernambuco, neste ano celebramos 
jubileu de diamante, uma vez que, em 1943, foram iniciadas as atividades 
da sua unidade-mãe: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Manoel da 
Nóbrega”. Ao longo de 75 anos de serviços prestados à causa da educação su-
perior brasileira, a UNICAP sempre esteve aberta aos estudos sobre as religiões 
que, aliás, ela incentiva, pois compreende que estudá-las é mais uma forma de 
buscar entender a marcha da humanidade e de perscrutar múltiplos sentidos 
para o próprio existir.

Em tal diapasão, componentes curriculares que conduzem a uma visão 
humanística, ética e transcendente da existência estão presentes em todos os 
cursos por ela oferecidos. Além disso, ao longo do tempo, iniciativas mais es-
pecíficas foram e são implementadas; citamos, como exemplo, o ano de 2005, 
quando o Mestrado em Ciências da Religião começou a sua primeira turma. O 
crescimento desse Mestrado conduziu à abertura, em 2015, da primeira turma 
de um Doutorado na mesma área. Como reforço e também enquanto fruto e 
desdobramentos da caminhada até então empreendida, também em 2015 teve 
início o Mestrado em Teologia. 

Este ano de 2018 põe em evidência, para as Ciências da Religião, mais um 
significativo marco, pois ele assinala o início da primeira turma de uma Licen-
ciatura em Ciências da Religião – pioneira na modalidade do Ensino a Distância 
(EaD), na Universidade Católica de Pernambuco – e o ano no qual houve a 
aprovação de um Curso de Especialização, também em Ciências da Religião. 
Todo esse conjunto significa a possibilidade de os interessados em pesquisar as 
inter-relações existentes entre ‘religião, cultura e sociedade’ (nossa área de con-
centração na Pós-graduação stricto sensu), fazerem seus estudos entre nós, desde a 
graduação até o doutorado, situação que, no momento, além de ser alvissareira 
em meio às dificuldades estabelecidas no país, é merecedora de realce, pois, em 
nossa Universidade, esta ainda é uma realidade adstrita a pouquíssimas áreas 
do conhecimento. Enfatizamos, ainda, que algumas atividades de extensão, em 
Ciências da Religião, estão planejadas junto à Coordenação do EaD UNICAP.

Nesse clima de rememoração do passado e de prospecção do futuro, mais 
um volume da coletânea Mosaico Religioso é publicado, o que denota a conso-
lidação de uma iniciativa dos estudantes do nosso Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Religião, constantemente apoiada pelo corpo docente. O pri-
meiro volume, lançado em 2009, aglutinou artigos resultantes, em sua maioria, 
das primeiras dissertações defendidas. Em 2012, o segundo volume continha 
capítulos escritos por mestres e mestrandos, e já não possuía a característica 
de reunir apenas resultados de dissertações. O terceiro volume, publicado em 
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2016, agregou capítulos produzidos somente pelos doutorandos – dois deles 
em parceria com seus orientadores. Este quarto volume contém contribuições 
de mestrandos, mestres e doutorandos, o que, acreditamos, seja a tendência a 
ser seguida nos próximos números. 

Na fidelidade ao primeiro elemento da metáfora contida em seu título, 
como em um mosaico podem ser variadas as cores, formas e texturas das suas 
tesselas, da mesma forma são múltiplos os temas enfocados, bem como as decor-
rentes metodologias e embasamentos teóricos por eles requeridos. Assim, aqui são 
apresentados diferentes aspectos do diversificado quadro componente do campo 
religioso brasileiro e das tradições e experiências religiosas nele vivenciadas, insti-
tucionalizadas ou não, salvaguardado um olhar todo especial para o que, nestes 
enfoques (correspondentes às duas linhas de pesquisa do PPGCR UNICAP), vai 
caracterizando a nossa região Nordeste. Em tal perspectiva, contribuem com este 
volume os seguintes autores, citados com seus respectivos temas: 

•	Ana	Paula	Cavalcante	Luna	de Andrade – O DIÁLOGO INTER-RELI-
GIOSO: do Vaticano II à pós-modernidade;

•	Elaine	Maria	Geraldo	dos Santos – O ESPÍRITO “ANORMAL” E A 
RELIGIÃO NO PROCESSO EDUCATIVO DE ULYSSES PERNAM-
BUCANO;

•	Eraldo	Gomes	 de	Oliveira	 –	O	 TORÉ	 E	 SUA	REPRESENTAÇÃO	
RELIGIOSA ENTRE OS ÍNDIOS XUKURU DO ORORUBÁ (PES-
QUEIRA E POÇÃO/PE);

•	Fúlvio	Anderson	Pereira	Leite	–	A	CONTINUIDADE	NA	RESTAU-
RAÇÃO: elementos de continuidade no paraíso restaurado com rela-
ção ao paraíso original e ao presente habitat;

•	Jany	Rosária	Barros	Nascimento	–	O	PAPEL	DO	ENSINO	RELIGIO-
SO NO ESTADO LAICO: confessionalidade ou diálogo inter-religioso;

•	João	Vitaliano	de	Carvalho	Rocha	–	ESPIRITUALIDADE,	RELIGIÃO	
E SAÚDE: uma abordagem integrativa;

•	Jorge	Luiz	Santos	de	Oliveira	–	COSMOVISÃO	E	A	LITURGIA	NO	
CANDOMBLÉ;

•	José	Artur	Tavares	de	Brito	–	O	MAPA	DA	RELIGIÃO	NO	BRASIL:	
abrindo a caixa-preta do Censo 2010;

•	Maciel	Rodrigues	da	Silva	–	DÁDIVAS	RECEBIDAS,	DÁDIVAS	DIS-
TRIBUÍDAS: uma breve análise do Ensaio Sobre a Dádiva, de Marcel 
Mauss, desde o fenômeno religioso das Covinhas - RN;

•	Maria	de	Fátima	da	Nóbrega	Torres	–	PARA	ALÉM	DO	OFÍCIO:	a	
espiritualidade no ambiente de trabalho e o papel do líder cristão;

•	Maria	Graciane	Clemente	de	Melo	–	DIÁLOGO	INTER-RELIGIOSO	
E JUSTIÇA SOCIAL: sob o olhar do Papa Francisco;
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•	Maria	Suênia	de	Medeiros	Gomes	–	UM	OLHAR	DA	PSICOLOGIA	
DA RELIGIÃO SOBRE RESILIÊNCIA, ENVELHECIMENTO E 
MORTE NO MOVIMENTO DOS FOCOLARES, NO GRUPO DE 
JOÃO PESSOA - PB;

•	Raquel	Gomes	de	Lucena	–	A	ATUAÇÃO	DA	IGREJA	CATÓLICA	
NA REVOLTA SOCIAL DOS MARIMBONDOS;

•	Sérgio	da	Cunha	Falcão	–	RELIGIÃO,	ANSIEDADE	E	DEPRESSÃO	
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: entre a aflição e o bom âni-
mo;

•	Simone	Barreto	Lourenço	da	Silva	–	A	INFLUÊNCIA	DO	PERTEN-
CIMENTO RELIGIOSO NA ATUAÇÃO PROFISSONAL DO AS-
SISTENTE SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE E SUAS RE-
PERCUSSÕES NO PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DA PROFISSÃO;

•	Thaís	Chianca	Bessa	Ribeiro	do	Valle	–	JUNG	E	AS	DEUSAS	GRE-
GAS: os arquétipos como fatores de resistência feminina.

A leitura dos nomes dos autores e dos temas que eles trabalharam, arro-
lados na lista acima, é mais uma fonte reveladora da multiplicidade de abor-
dagens existente nas pesquisas, já finalizadas ou em andamento, realizadas em 
nosso Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, área cuja epistemo-
logia é essencialmente multidisciplinar.

Além de buscar fazer jus às exigências de produção científica apresenta-
das tanto aos docentes quanto aos discentes dos Programas de Pós-graduação 
– para além das estatísticas e das estratificações L1 a L4 – este despretensioso 
trabalho coletivo (mais um entre tantos que surgem no Brasil a fora), reforça 
a percepção de que continua intenso, no âmbito das academias de todo o país, 
o interesse pelos estudos de religião. Aliás, nunca é exagerado relembrar e dar 
destaque ao fato de a nossa área não ter suas fronteiras delimitadas à circuns-
crição das instituições confessionais de ensino superior. 

Finalizamos este prefácio reforçando dois desejos que, de alguma forma, 
foram expressos anteriormente, em situações análogas: 

Primeiro, o de que possam os 16 (dezesseis) capítulos aqui partilhados 
pelos discentes do PPGCR UNICAP, cooperar para uma eficaz compreensão 
dos processos de justaposição das incontáveis tesselas de um mosaico religioso 
e de como essas peças se relacionam entre si e com a cultura e a sociedade 
brasileiras, proporcionando clarezas sobre um essencial que ainda é possível 
vislumbrar em meio a uma gama de aspectos efêmeros e, infelizmente, nem 
sempre imersos na obscuridade. Tal distinção, aliás, deve continuar sendo um 
dos elementos inerentes às religiões. 

Em segundo lugar, ainda almejamos que este quarto volume da coletânea 
“Mosaico Religioso”, contribua com os seus leitores no sentido de eles melhor 
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entenderem e analisarem as singularidades da religião, no Nordeste e no país, 
de forma que possamos todos situar nossa atuação acadêmica – a partir da 
seara das Ciências da  Religião – em sintonia com a perspectiva dos pesqui-
sadores conscientes de que o conhecimento deve contribuir para práticas de 
uma cidadania esclarecida e multiplicadora, que, simultaneamente, fomente a 
capacidade de diálogo e a construção de uma cultura de paz.

Recife, junho de 2018

DR. NEWTON DARWIN DE ANDRADE CABRAL
Professor da Graduação em História e do Programa de Pós-graduação 
em Ciências da Religião, da Universidade Católica de Pernambuco


