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O “SINCRETISMO” REVISITADO

Este curso é dirigido sobretudo a alunos do PPGAS cujas pesquisas envolvem, direta
ou indiretamente, o problema do “sincretismo religioso”. Está aberto, contudo, a outras
pessoas eventualmente interessadas no tema. A estratégia do curso visa aproximá-lo do estilo
de “um grupo de trabalho” que suscite questões relevantes para pesquisas em andamento. Será
dividido em duas partes: inicialmente, apresenta possibilidades comparativas com outros
contextos do sincretismo cristão; numa segunda fase, volta-se para a discussão do material de
pesquisa apresentado pelos participantes do curso. Espera-se que uma parte dos alunos
apresente uma versão preliminar dos textos a serem incorporados em suas teses. Outros
poderão apresentar, também preferencialmente por escrito, o resultado de leituras teóricas
julgadas relevantes pelo grupo.

CRONOGRAMA

19/08 – Apresentação e Planejamento

Primeira Parte: Figuras do Sincretismo Cristão

25/08 – No contexto hindu: budismo e cristianismo, “um diálogo interior”
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Raimundo Panikkar: “The rhetoric of the dialogue”, “Faith and belief, a
multireligious experience”, “Sunyata and Plemora, the buddhist and Christian
response to the human predicament”, in The infra-religious dialogue.

01/09 – No contexto africano: cristianismo e as “religiões tradicionais”
Josiah U. Young – “African theologies of indigenization”, in Black and Africa
Theologies.
John S. Mbiti: African Religions and Philosophy (Capítulos selecionados).

09/09 – Na formação do catolicismo (1)
Rudolph Bultmann – “Hellenism” e “Primitive Christianity”, in Primitive
Christianity in its Contemporary Setting.

16/09 – Na formação do catolicismo (2)
Peter Brown: Le Culte des Saints – son essor et sa function dans la chrétienté latine.

23/09 – Na formação do catolicismo (3): “circumdata varietate”
Johannes Geffcken: “The transitions”, in The Last Days of Greco-Roman Paganism.
Anaíza Vergolino – “O Calendário Litúrgico”, mimeo.
Henri de Lubac: “Circumdata varietate”, in Comunicações do ISER, 22.

30/09 – No contexto brasileiro (1): “encontro de civilizações”
Roger Bastide: As Religiões Africanas no Brasil.

06/10 – No contexto brasileiro (2): “pureza e mistura”
Beatriz Goes Dantas: Vovó Nagô, Papai Branco, Graal.
Peter Fry: Para Inglês Ver.

13/10 – No contexto brasileiro (3): o movimento “antropofágico”
Seção especial, com Ricardo Benzacquen. Leitura a ser definida.

20/10 – No contexto brasileiro (4): “a casa e a rua”
Roberto Da Matta: A Casa e a Rua.
______________: “Dona Flor e seus Dois Maridos”.
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27/10 – Não tem aula. ANPOCS.

03/11 – A questão da “coerência”
Seção especial, conjunta com o curso de Otávio Velho. Leitura a ser definida.

10/11 – Daí por diante, apresentação de trabalhos dos participantes do curso.
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