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 A Revista Brasileira de História das Religiões tem a satisfação de publicar a segunda 

parte do Dossiê dedicado ao tema Questões teórico-metodológicas no estudo das 

religiões e religiosidades. Este volume recolhe os trabalhos apresentados sob forma de 

conferencias ou mesas redondas, no III Encontro do GT Nacional de História das 

Religiões e das Religiosidades, ocorrido entre os dias 20 e 22 de outubro de 2010, na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Como nas duas oportunidades anteriores, o 

evento reuniu pesquisadores altamente gabaritados e um público qualificado, com o 

comum interesse no estudo da História das Religiões e das Religiosidades.  

 

Quanto à temática, “Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 

religiosidades”, tratou-se de uma escolha pertinente devido à necessidade encontrada 

por todos nós de uma reflexão mais sistemática sobre um assunto de capital importância 

para a pesquisa e ensino. Tratar de religiões e religiosidades é abrir-se a uma discussão 

extremamente complexa, na qual não faltarão opiniões divergentes, opções teóricas 

antagônicas e contribuições não redutíveis à pesquisa histórica. A diversidade é sempre 

bem vinda e o debate acadêmico, sempre necessário.  

 

O presente Dossiê está composto de duas conferências e cinco mesas redondas, 

totalizando quiinze contribuições inéditas de pesquisadores reconhecidos por seus 

trabalhos em suas áreas de pesquisa. 

 

Reproduzimos abaixo, o discurso de abertura do Encontro, proferido pelo Prof. Dr. 

Artur Cesar Isaia: 

 

Saudamos a todos que participaram do III Encontro Nacional do GT História das 

Religiões e das Religiosidades, da ANPUH, que foi pensado tendo justamente vocês 

como parâmetro e como motivação principal. Esse Evento é de todos nós, ele existe em 

função de nós e sua razão de existir é justamente o atendimento às  nossas demandas. 

Daí a temática desta edição “Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 

religiosidades”.  

 

Este tema foi sugerido após discussões coletivas no II Encontro realizado em Franca, na 

UNESP. Assim como foi escolhida a UFSC e a cidade de Florianópolis como sede do 

evento quero dizer que essa escolha encheu de orgulho a comunidade acadêmica da 

UFSC, pelo carinho e pela confiança com que o nome de nossa Universidade foi 

lembrado. Quero dizer, igualmente, que trabalhamos muito para que as expectativas de 

vocês não ficassem aquém desta edição do Evento.  

 

Sabemos bem da responsabilidade que é sediar este III Encontro do GT História das 

Religiões e das Religiosidades – ANPUH . Responsabilidade pela qualidade acadêmica 

dos associados ao GT História das Religiões da ANPUH. Responsabilidade pela 

qualidade acadêmica daqueles que mesmo não fazendo parte deste Grupo de Trabalho, 

com ele colaboram sempre, seja tomando parte ativa neste Evento, seja publicando na 

Revista Brasileira de História das Religiões, seja nas muitas maneiras informais de 

diálogo acadêmico que tanto acrescentam à nossa vivência profissional. 

 

  Este III Encontro Nacional de História das Religiões e das Religiosidades não poderia 
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ter acontecido sem o concurso valioso do CNPq, da CAPES, da Fundação Cultural de 

Joinville, da Secretaria de Cultura e Arte da UFSC. Desde já nosso reconhecimento 

muito especial a essas instituições e eu aqui faço este agradecimento em nome da 

Comissão Organizadora e, certamente, de todos os participantes deste Encontro. 

 

 

 

Desejamos, a todos, uma boa leitura! 

 

Artur Cesar Isaia 

Solange Ramos de Andrade 

Ivan A. Manoel 

Organizadores do Dossiê  

 

 

 

 

 

 


