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RESUMO

Pautados pela urgência no estabelecimento de novas posturas em sala de aula, procuramos desenvolver interações entre os conhecimentos dos integrantes da

UEMG/Leopoldina, das lideranças religiosas da região e dos interessados no debate sobre a interface entre preconceito/intolerância e universo sagrado afro-brasileiro. A área de

ação do projeto se circunscreveu a escolas da Rede Estadual de Ensino dos municípios de Leopoldina, Cataguases e Além Paraíba (MG). A proposta extensionista trabalha em

dois momentos distintos:no primeiro, desenvolveu-se um minicurso a partir da sistematização dos estudos obtidos com base em dois projetos de mapeamento do campo religioso

desenvolvidos anteriormente pela Unidade Leopoldina. Além do professor orientador e do discente bolsista,as atividades contaram com a contribuição voluntária de uma

pedagoga e dirigente de uma casa de religião umbandista.Uma das ferramentas didáticas utilizadas nos minicursos foi a exibição do filme “Firma o Guia Povo do Santo”,como

mote para um bate-papo sobre os assuntos nele abordados. Foi organizada uma sessão na Casa de Leitura Lya Botelho, em Leopoldina, sucedida por debate com a participação

das lideranças religiosas que contribuíram para o documentário. O segundo momento compreende a realização de uma exposição fotográfica com base nos registros realizados

nos templos destinados aos cultos afro-brasileiros. A exposição acontecerá no espaço da UEMG/Unidade Leopoldina, em uma escola pública previamente selecionada e em

todos as casas de religião de matrizes afro-brasileiras fotografadas.Com base em referenciais teóricos próprios das Ciências Sociais, pretendemos refletir sobre a imbricação

entre religião, educação e intolerância. Ao final do projeto, desejamos ter desencadeado um processo de interação entre os conhecimentos produzidos no âmbito universitário e

os saberes pertencentes aos atores sociais envolvidos com as religiões de matrizes afro-brasileiras.

Projeto 1


