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SOBRE O EVENTO 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O segundo Seminário do Núcleo de Estudos da Religião em Dostoiévski e 

Tolstói (Nerdt) abordará o tema “Religião e romance moderno: Dostoiévski, Tolstói e 

Proust”.  

O Núcleo de Estudos da Religião em Dostoiévski e Tolstói (Nerdt) desenvolve 

pesquisas sobre a relação entre o pensamento e a arte de Dostoiévski e Tolstói e o 

fenômeno religioso, as dimensões estéticas, teológicas e filosófico-religiosas presentes 

na obra dos dois autores e a sua recepção na filosofia e na literatura moderna e 

contemporânea. O Seminário é organizado pelo Nerdt no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria 

com o Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Paraná, o Núcleo de Estudos 

em Religiões e Filosofias da Índia (NERFI), a Sociedade Brasileira de Dostoiévski e o 

Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários da Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 

O segundo Seminário do Nerdt – “Religião e romance moderno: Dostoiévski, 

Tolstói e Proust” – procurará explorar as dimensões religiosas do romance moderno 

entendido como uma experiência narrativa de organização e busca por sentido. A tese 

de Lukács, para quem “o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido 

à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade”1, 

aparece como ponto de partida da estruturação teórica do seminário. O romance como 

forma configuradora de mundos ou interpretado como uma forma de epopeia moderna 

procurou encontrar a substancialidade da existência por meio de uma atitude de 

suspensão das modelações da vida burguesa e das arquiteturas abstratas do mundo 

 
1 LUKÁCS, G. A teoria do romance. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. 2. ed. São Paulo: 34, 2009. 
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social, imprimindo uma configuração estética e religiosa à existência. O romance de 

Dostoiévski e Tolstói e a sua evidente proximidade com uma gramática religiosa serão 

analisados em seu contexto filosófico e religioso e na amplitude da sua recepção no 

pensamento moderno e contemporâneo, oferecendo uma atenção particular ao contraste 

entre os dois russos, e também ao contraste e à proximidade dos dois autores com a 

forma do romance de Proust. É sob o espectro da gramática religiosa de Dostoiévski e 

Tolstói que o universo romanesco de Em busca do tempo perdido será analisado.  

É, ainda, nesse contexto de um compromisso essencialmente espiritual, que a 

narrativa romanesca de Tolstói e Dostoiévski adquire força de articulação dialógica 

intercivilizacional com os grandes eixos civilizatórios asiáticos, em especial a Índia, 

China e Japão. Nestes espaços, formas tradicionais de religiosidade, plenamente 

consolidadas enquanto soteriologias cognitivas de uma totalidade imanente, atravessam 

com relativa integridade o rolo compressor da modernidade e revelam-se, assim, como 

interlocutores privilegiados para os territórios romanescos da ocidentalidade, onde a 

problemática da busca do sentido da vida encontra sua ancora e refúgio.   

A temática do evento se desdobrará em três eixos fundamentais: 1) Dostoiévski 

– Filosofia da Religião e Modernidade; 2) Tolstói – Teoria da Religião, Natureza e 

Modernidades Alternativas; 3) Proust – Filosofia e Religião.  
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PROGRAMAÇÕES 

PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

Quinta-Feira (24 de outubro de 2019) 

9h Credenciamento 

 

10h 

Auditório 

Faculdade de 

Letras da 

UFJF 

Mesa de abertura: Tolstói, Dostoiévski e as modernidades 

alternativas: os encontros de sentido com a Índia e o Japão 

Dilip Loundo (UFJF) 

Tolstói e a Índia 

Joaquim Monteiro (UFPB) 

Dostoiévski e o Japão 

12h Almoço 

13h-15h Comunicações 

15h-17h 

Auditório 

Faculdade de 

Letras da 

UFJF 

Mesa-redonda 1: Tolstói, religião e filosofia 

Ana Matoso (Universidade de Lisboa) 

Os evangelhos de Tolstói, ou o que pode ser mostrado não pode ser dito 

Aurora Bernadini (Universidade de São Paulo) 

Tolstoísmo e hinduísmo 

17h-17h30 Coffee break 

17h30-

19h30 

Auditório 

Faculdade de 

Letras da 

UFJF 

Mesa-redonda 2: Dostoiévski, filosofia e religião 

Priscila Nascimento Marques (Universidade de São Paulo) 

O cômico e o grotesco em Dostoiévski 

Alexandre Marques Cabral (UERJ) 

Idiotia e cristologia – Dostoiévski e Nietzsche 
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Sexta-Feira (25 de outubro de 2019) 

 

10h-12h 

Auditório 

Faculdade de 

Letras da 

UFJF 

Mesa-redonda 3: Dostoiévski, religião e literatura moderna 

Jimmy Sudário Cabral (UFJF) 

Ironia e seriedade – Dostoiévski e Kierkegaard 

Conferência: 

Alex Villas Boas (Universidade Católica Portuguesa / Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná) 

A religião no romance moderno 

 

12h Almoço 

13h-17h Comunicações 

17h-17h30 Coffee break 

17h30-

19h30 

Auditório 

Faculdade de 

Letras da 

UFJF 

 

Conferência de encerramento: Dostoiévski e Proust 

Gérard Bensussan (Université de Strasbourg) 



 

 10 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA 

RELIGIÃO EM DOSTOIÉVSKI E TOLSTÓI (NERDT) 

RELIGIÃO E ROMANCE MODERNO: DOSTOIÉVSKI, TOLSTÓI E PROUST

GRUPOS DE TRABALHO – ORDEM DE APRESENTAÇÃO 

  

 

GT1 e GT2: RELIGIÃO, LITERATURA E FILOSOFIA  

Dia 24 de outubro (quinta feira): 13h – 15h | Sala: Auditório Faculdade de Letras - UFJF 

1. As relações sócio-religiosas como sátira carnavalizada no Auto da 

Compadecida. Lucas Soares dos Santos; Raphaella Nasser Rodrigues. 

2. O diálogo místico entre Marcel Proust e Theo Angelopoulos. Carlos Eduardo 

Mendes de Araújo Couto. 

3. Pessimismo, angústia e morte: A noção de existência em Augusto dos Anjos. 

Rondinele Laurindo 

4. O universo religioso em Infância de Graciliano Ramos: o imaginário, a devoção 

popular e a instituição. Maria Luiza Guedes. 

 

Dia 25 de outubro (sexta feira): 13h – 17h| Sala: Auditório Faculdade de Letras - UFJF 

1. Dessacralização de Deus e a desumanização dos homens: uma análise crítica 

da obra a máquina de fazer espanhóis. Taynara Ribeiro Pessoa. 

2. Memórias do Subsolo: duas leituras. Carlos Eduardo Varella Pinheiro Motta. 

3. Ecos do Trágico – Camus e os deuses idos. Rafael de Castro Lins. 

4. “Arrogância com os pequenos, subserviência com os ricos”: crítica social ao 

modelo de Igreja dissimétrica no “Auto da Compadecida”. Paulo Victor 

Zaquieu-Higino.  

5. A Beleza salvará o mundo? Uma breve reflexão de Dostoiévski a Francisco. 

Teresa Cristina A S F Vianna. 

6. O conceito de Kairós como base para a interpretação criativa da literatura a 

partir da Ciência da Religião. Danilo Mendes. 

7. Repetição e existência em Kierkegaard e Camus; uma relação entre Constantius 

e Sísifo. Aline Leite Grunewald. 
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GT3: RELIGIÃO, LITERATURA RUSSA E ORIENTE 

Dia 25 de outubro (quinta-feira): 13h -15h | Sala: 

1. Ponte de Um Só Fio: Diálogo religioso entre Fiódor Dostoiévski em Irmãos 

Karamázov e Ryūnosuke Akutagawa em O Fio da Aranha. Pedro da Costa 

Fernandes. 

2. O monge budista machadiano. Teresinha V. Zimbrão da Silva. 

3. O terço de Tolstói e as correntes de Gandhi cruzavam Yasnaia e Transvaal. 

Ananda de Paula Ribeiro  

4. Reflexões sobre a não-violência (ahiṃsā) nas correspondências entre Gandhi e 

Tolstói. Bruno do Carmo Silva. 

5. Dostoiévski: das influências românticas às convicções religiosas. Arlene 

Fernandes 
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(Os textos publicados são de responsabilidade de cada autor.)

EMENTAS E RESUMOS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

 

GT1 e GT2: RELIGIÃO, LITERATURA E FILOSOFIA 

Coordenadores:  

Rafael de Castro Lins e Aline Leite Grunewald 

 

O Grupo de Trabalho de Religião, Literatura e Filosofia objetiva reunir 

pesquisadores, alunos e professores que versem sobre as temáticas da religião, da 

literatura e da filosofia – sem se restringir tão somente aos autores russos; 

constituindo-se assim um ambiente plural de reflexão e debate, cujo fim é promover 

e partilhar investigações de cunho acadêmico e artístico que contemplem as 

interfaces destas grandes áreas do conhecimento. Nesse sentido, o Grupo de 

Trabalho se desenvolve sobre a vasta extensão da literatura e da filosofia como 

campo fértil onde vestígios de religiosidades podem ser observados nos seus mais 

diversos aspectos. Resumos que integrem estes universos e capturem matizes 

religiosas no espaço literário e/ou filosófico, sob o prisma conceitual/acadêmico, 

serão especialmente bem-vindos. 

 

1. A DESSACRALIZAÇÃO DE DEUS E A DESUMANIZAÇÃO DOS 

HOMENS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA OBRA A MÁQUINA DE FAZER 

ESPANHÓIS 

Taynara Ribeiro Pessoa   

Doutoranda no PPG de Letras – UFJF.  

Mestre em Ciências Humanas, com ênfase em linguagem e filosofia – UFVJM. 

taynararpessoa@gmail.com 

Este trabalho apresenta questões sobre a imbricação entre o universo do sagrado e o da 

literatura na obra A máquina de fazer espanhóis do autor Valter Hugo Mãe. Essa análise 

foi produzida sob uma perspectiva teórico-crítica que privilegia a relação entre a 
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religiosidade e a estética das narrativas contemporâneas. Para tanto, o objetivo é 

demonstrar, dentro das possibilidades, como a prosa-poética do autor permite refletir 

sobre a efemeridade da pós-modernidade, relacionando-a com nossa experiência diante 

do sagrado. Dessa maneira, é possível dizer que a construção de Valter Hugo Mãe em A 

máquina de fazer espanhóis, colabora para essa reflexão tanto no que tange a estética 

utilizada pelo autor, quanto por sua temática. Para tanto, a metodologia de análise 

utilizada para desdobrar os sentidos da textualidade e do mundo ficcional que o livro 

manifesta, teve seu embasamento na perspectiva da hermenêutica ricoeuriana. Assim, 

retomando a perspectiva de análise da estética da obra, sabemos que o livro está 

inserido no contexto de produção da literatura contemporânea e que esta se revela ainda, 

complexa e sujeita a alterações desconhecidas e imprevisíveis. Para tanto, Terry 

Eagleton (1998) define o pós-modernismo como uma linha de pensamento que 

questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade. Associamos 

a essa definição a ideia de que o pós-modernismo dialoga com a experiência do sagrado, 

porque descreve, por vezes sobre o efêmero e o contraditório, nessa perspectiva Eleanor 

Heartney (2002) afirma que o conceito de pós-modernismo seria de definição tão 

esotérica como o é o de um Deus omnipresente, porque promove o estranhamento do 

leitor, ao veicular uma visão subjetiva da realidade, muitas vezes inalcançável pelas 

palavras. Assim, A máquina de fazer espanhóis nos possibilita refletir sobre dois 

aspectos principais dessa realidade: a dessacralização de Deus e a desumanização dos 

homens diante das transformações de nosso tempo. 

Palavras-chave: Literatura. Sagrado. Teoria Literária. Crítica Literária 

 

2. O DIÁLOGO MÍSTICO ENTRE MARCEL PROUST E THEO 

ANGELOPOULOS 

Carlos Eduardo Mendes de Araujo Couto 

Doutorando em Artes, Cultura e Linguagens - PPGACL/UFJF. 

carloseduardocouto@hotmail.com 

Notamos uma interessante correspondência mística entre as obras máximas do escritor 

francês Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido (À la recherche du temps perdu, 

1913 - 1927) e a do cineasta grego Theodoros Angelopoulos, Eternidade e um dia 

(Tovlemma tou Odyssea, 1995). O extenso romance de Proust, realizado na primeira 

pessoa do singular, narra o interesse do protagonista em se tornar um escritor. Ao longo 

mailto:carloseduardocouto@hotmail.com


 

 14 

da história, o autor apresenta reflexões sobre a arte, o amor, a fluidez da realidade e a 

importância da memória. No filme de Angelopoulos, o ator principal empreende uma 

jornada pela península balcânica, uma região com problemas políticos, religiosos e 

humanitários. Em ambas as obras, os personagens passam por experiências místicas 

relacionadas à transitoriedade de suas vidas e à descoberta de uma dimensão atemporal: 

acessam suas memórias, seus afetos e elementos do passado, que são sobrepostos e 

conectados às imagens da atualidade de forma lírica, ressignificando seu presente. 

Todavia, tais experiências não são fruto de uma ascese ou mesmo de uma prática 

religiosa de qualquer gênero. Acontecem devido a fatos comuns, até insignificantes e 

sem qualquer tipo de preparação. Partindo das ideias sobre a experiência mística natural 

do perenialista Robert Charles Zaehner, apresentadas em sua obra Mysticism sacred and 

profane (1961), debateremos os trabalhos de Proust e de Angelopoulos para demonstrar 

o caráter místico de seus trabalhos.  

Palavras-chave: Religião. Misticismo. Literatura. Cinema. 

 

3. ECOS DO TRÁGICO – CAMUS E OS DEUSES IDOS 

Rafael de Castro Lins 

Mestre em Ciência da Religião – UFJF  

Doutorando em Ciência da Religião – UFJF  

dicastro.rc@gmail.com.  

Essa comunicação se inicia apresentando as premissas da filosofia do trágico e se 

encerra a mirar a aparição de temas trágicos na obra literária do escritor franco-argelino, 

filósofo e dramaturgo, Albert Camus. Notar-se-á, ao cabo, que a criação literária de 

Albert Camus o revela um herdeiro do pensamento trágico ou ainda, e mais 

acertadamente, o torna um escritor de feições cerradamente trágicas – um literato cuja 

obra se apresenta desprovida de qualquer tipo de vislumbre de reconciliação final. Em 

termos mais específicos, paragens precisas foram feitas, incialmente em autores que 

elucidam a gênese e a constituição do pensamento trágico, tal como Albin Lesky, 

George Steiner, Peter Szondi e Roberto Machado. E, em seguida, detemo-nos na 

contradição trágica – a mais elementar de todas elas – que nitidamente ressurge 

reconfigurada na obra camusiana, a inconciliável contradição entre os homens e os 

deuses. Nesse entrecho, as pertinentes considerações de Jean Beaufret acerca do poeta, 

idealista e romântico alemão,  Friedrich Hölderlin, serviram-nos como parâmetro de 

mailto:dicastro.rc@gmail.com


 

 15 

análise. A comunicação acentua, finalmente, o como Camus, seguindo além da 

inconciliável alteridade dos deuses, conduz sua obra à questão nevrálgica do seu 

pensamento: é possível viver sob o peso esmagador de uma visão cerradamente trágica 

da existência? 

Palavras-chave: Trágico e Tragédia. Contradições do Trágico. Alteridade dos deuses. 

Albert Camus. Friedrich Hölderlin. 

 

4. O UNIVERSO RELIGIOSO EM ‘INFÂNCIA’ DE GRACILIANO RAMOS: O 

IMAGINÁRIO, A DEVOÇÃO POPULAR E A INSTITUIÇÃO. 

Maria Luiza Guedes 

Profª. Drª. associada PUC-SP – Departamento de Ciência da Religião 

 

Lemos o romance Infância na perspectiva da teoria do sacrifício2 que trabalha com  o 

pressuposto de que os homens devem ao religioso o que são no plano da cultura, e que 

do ponto de vista metodológico  reconhece a literatura como fonte privilegiada e a 

intertextualidade como procedimento essencialmente crítico para a produção de 

conhecimento nas ciências humanas. Buscamos iluminar o modo como a religião e a 

religiosidade expressam-se no imaginário cultural brasileiro no período retratado nesta 

obra, que, além de ser um livro de ficção, é um livro de memórias.  

Não nos preocupamos em discutir referências do ponto de vista da teoria literária para 

sustentar a nossa leitura, uma vez que, a nosso ver, o próprio pensamento e método 

girardiano fazem este papel. Ele nos orientou a buscar os movimentos, imagens e, as 

lacunas, as complementaridades, os signos - a ambientação da obra - que nos permitiu  

levantar a hipótese de que é possível verificar na estrutura de Infância a presença de 

elementos  caracterizadores do mecanismo sacrificial. A verificação desta hipótese já 

seria suficiente para afirmarmos o caráter religioso da territorialidade da obra, 

construída pela narrativa.   

 

 
2 Desenvolvida  por René Girard, em diversas obras, especialmente em  GIRARD, Rene. A violência e o 

Sagrado. Trad. Marta Conceição gambini. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra/UNESP,1990.;  A  teoria 

do sacrifício  nos permite ampliar a compreensão do religioso para um conjunto de valores  referidos a 

uma dimensão mítica, não necessariamente vinculados a um  corpo doutrinal de culto religioso stritcto 

sensu. A dimensão mítica aqui refere-se à razões e valores que teoricamente  transcendem as razões e 

interesses dos desejos humanos particulares. 
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5. PESSIMISMO, ANGÚSTICA E MORTE: A NOÇÃO DE EXISTÊNCIA EM 

AUGUSTO DOS ANJOS. 

Rondinele Laurindo 

Mestre em Ciência da Religião – UFJF  

A obra do poeta paraibano Augusto de Carvalho Rodríguez dos Anjos, nascido no 

Engenho do Pau D’arco, na paraíba, tem tocado apenas de leve os anseios dos leitores 

do universo popular. Talvez, por sua linguagem complexa e pessimista, carregada de 

angústia e pensamentos fúnebres. Não é de se estranhar que, alguns leitores, hesitam em 

ler as poesias de augusto anjos. Não obstante, sua capacidade de interpretar o ser 

humano é de profundeza incomensurável. Suas poesias tratam de questões referentes ao 

ser do homem e do mundo. A dor humana, a podridão, os vermes, as prostitutas, se 

misturam a termos científicos, filosóficos e evolucionistas. Augusto descreveu a vida 

como fruto de um processo histórico, concreto e biologicamente trágico; e a morte sobre 

as mais terríveis consequências, fazendo dele um poeta situado além das fronteiras 

poéticas de seu tempo. Deste modo, nossa intenção, visa perceber o teor filosófico-

existencialista do autor, descrevendo as características de sua vida e enfatizando, 

sobretudo, o nível poético, científico, simbólico e psicológicos de seus escritos. 

Analisaremos as poesias do autor, assim como as contribuições das mesmas para 

filosofia, sobretudo, quando se refere a temática morte, apresentada de forma tangível, 

carregada de imagens, visões e conceitos, revelando a singularidade do poeta do “Eu”.     

Palavras-chave: Poesia, Morte, pessimismo, existência. 

 

6. AS RELAÇÕES SÓCIO-RELIGIOSAS COMO SÁTIRA CARNAVALIZADA 

NO AUTO DA COMPADECIDA 

Lucas Soares dos Santos  

Mestre em Ciência da Religião. 

lucas_stbrl@hotmail.com 

 

Raphaella Nasser Rodrigues 

Graduanda em Letras Português/Latim. 

raphaella.nasser@letras.ufjf.br 

O presente trabalho refletirá, por meio de análises linguísticas e filosóficas, a construção 

satírica na carnavalização do primeiro ato do Auto da Compadecida do dramaturgo 

Ariano Suassuna. A grosso modo, a religião é um elemento que perpassa tanto o 

contexto quanto o ambiente no qual as personagens estão inseridas. A simbologia 

mailto:lucas_stbrl@hotmail.com
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religiosa do catolicismo romano compõe como pano de fundo da crítica satírica, a partir 

da construção cômica do primeiro ato. O objetivo é demonstrar como a comicidade é 

estruturalizada na carnavalização desses elementos acima citados, tendo enfoque 

principalmente nas personagens e em suas relações sócio-religiosas. Exemplo disso, na 

primeira parte da peça, o autor expõe a cobiça do Padre, do Sacristão e do Bispo, e 

denuncia as vantagens obtidas, por troca de favores e por abusos de poder, pelo Padeiro 

(Presidente da Irmandade Almas) e pela sua Mulher; essa exposição ocorre por meio da 

criação de um mundo às avessas - no qual o enganador passa a ser o enganado e aqueles 

que deveriam servir ao povo passam a ser opressores. Desta forma, é possível 

argumentar que o autor relaciona religião e humor com o intuito de criar situações 

cômicas a fim de produzir riso nos leitores (ou na plateia), além de evocar um profundo 

sentimento de indignação diante das críticas sociais, satírica e indiretamente, 

apresentadas. 

Palavras-chave: Religião. Humor. Ariano Suassuna. Auto da Compadecida. 

 

7. “ARROGÂNCIA COM OS PEQUENOS, SUBSERVIÊNCIA COM OS 

RICOS”: CRÍTICA SOCIAL AO MODELO DE IGREJA DISSIMÉTRICA NO 

“AUTO DA COMPADECIDA” 

Paulo Victor Zaquieu-Higino 

Doutorando em Ciência da Religião – UFJF 

paulovictorzh@hotmail.com 

O “Auto da Compadecida”, que ficou ainda mais conhecida após sua adaptação para a 

televisão e cinema, é uma peça de teatro escrita em 1955 pelo paraibano Ariano 

Suassuna, idealizador do Movimento Armorial, que tinha por objetivo desenvolver uma 

arte erudita a partir da cultura popular do Nordeste. A obra, de inspiração religiosa e 

moral, é uma metáfora composta por diálogos e monólogos, narrando a história de João 

Grilo e suas aventuras com seu companheiro frente o poder social de um vilarejo 

nordestino, representado nos patrões exploradores, no Coronel, no Major, no padre e no 

bispo, refletindo uma percepção crítica de Suassuna à sociedade brasileira, 

especialmente à trágica condição do povo nordestino. Dentre as estruturas de opressão, 

a religião católica (clero) é apresentada como aparelho ideológico do Estado, uma vez 

que integra e dá suporte ao sistema de exploração das classes de base (João Grilo e 

Chicó) em troca de benefícios recebidos da classe dominante (patrões e coronel). Assim, 

propomos, a partir da categoria de campo religioso-eclesiástico de Leonardo Boff, 
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identificar e analisar as características de uma Igreja articulada com a classe 

hegemônica, presente no ato do Julgamento, para demonstrar a denúncia do autor contra 

o modo de produção dissimétrico, encoberto ideologicamente pelo clero através da 

simbologia religiosa e moral católica na América Latina. 

Palavras-chave: Literatura e Política. Religião e Política. Catolicismo.  

 

8. MÉMORIAS DO SUBSOLO: DUAS LEITURAS 

Carlos Eduardo Varella Pinheiro Motta  

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação Literatura, Cultura. PUC-RJ 

cvarell@gmail.com 

A presente comunicação visa comparar duas interpretações distintas sobre a novela 

Memórias do Subsolo (1864) de Fiódor Dostoiévski. Os intérpretes em questão são os 

filósofos, críticos e expoentes do existencialismo russo/eslavo Nikolai Berdiaev e Léon 

Chestov, respectivamente nas obras O Espírito de Dostoiévski e As Revelações da 

Morte. O fato de serem amigos pessoais não impediu que desenvolvessem 

interpretações bastante distintas acerca da obra de Dostoiévski. Para Berdiaev, cujos 

escritos são primordialmente centrados no problema da liberdade e nas consequências 

do uso tirânico da vontade de poder, o narrador da novela representa o primeiro estágio 

na antropodiceia da liberdade, ainda marcado pela arbitrariedade, cujos desdobramentos 

serão explorados nos grandes romances futuros do autor. Desse modo, ele considera 

como positivo o discurso do narrador das Memórias, quando este se posiciona como 

defensor incondicional da liberdade de ação do ser humano e contrário a quaisquer 

regras, postulados e sistemas erigidos pela razão e a ciência, que tenham por objetivo 

limitá-la em prol de uma pretensa felicidade futura gerada pelo progresso. Para Chestov, 

por sua vez, o narrador seria um subterfúgio ficcional utilizado por Dostoiévski para 

enunciar seu rompimento e desilusão com os ideais de justiça social abraçados no 

período anterior ao encarceramento na Sibéria. Afastando-se da concepção de 

autonomia das personagens “dostoievskianas” desenvolvida por Mikhail Bakhtin em 

Problemas da Poética de Dostoiévski, ele as caracteriza como “máscaras” do autor, 

utilizada em prol de seu combate às evidências fornecidas pela doxa. Mediante o 

simbolismo da visita do Anjo da Morte, que teria concedido a Dostoiévski uma espécie 

de segunda visão que o permitia enxergar para além do senso comum, ele caracteriza a 

novela como um compêndio filosófico elaborado na contramão da tradição do 

mailto:cvarell@gmail.com
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pensamento ocidental, adquirindo, assim, um caráter subversivo, não no sentido 

político, mas espiritual. 

Palavras-chave: Dostoiévski. Berdiaev. Chestov. Memórias do Subsolo. 

 
9. A BELEZA SALVARÁ O MUNDO? UMA BREVE REFLEXÃO DE 

DOSTOIÉVSKI À FRANCISCO 

Teresa Cristina A S F Vianna  

Graduanda em Teologia PUC-Rio.  

Assistente Social e Psicóloga.  

tcrisantos@yahoo.com.br 

A Terra foi condenada! Vozes, em coro, proclamam esta “verdade”, cientistas e pessoas 

em geral, de toda a parte do planeta, anunciam este fim. Mas, em meio ao caos reinante 

– fome, guerras, doenças, águas contaminadas, flora e fauna padecentes, miséria 

moral... – algumas vozes clamam por salvação! Neste contexto de desesperança 

globalizada, cabe com perfeição a pergunta: a beleza salvará o mundo? 

Partindo desta proposição de Dostoiévski, a saída do caos, do horror pela via da beleza, 

chegamos ao século XXI, com uma figura admirada por muitos, combatida por outros – 

Papa Francisco! Figura, ser humano, que nos convoca a nos reconhecermos como parte 

integrante desta Natureza, irmãos em humanidade, a refletirmos e buscarmos um 

caminho de Alegria e Santidade. 

O que e como o Cristianismo pode nos auxiliar neste momento tão difícil e delicado? A 

via da Beleza é a proposta deste estudo. Esta reflexão nunca foi tão oportuna, quanto 

neste momento de inúmeros desastres que afligem o ser humano. 

Nesta jornada rumo ao alto do monte, teremos como “auxílio” os documentos da Igreja 

elaborados por Francisco, textos de filosofia e estudos tratando da proposição de 

Dostoiévski – “A Beleza salvará o mundo”.  

Esta pesquisa iniciada, ainda em processo, não busca esgotar o tema, mas ampliá-lo e 

promovê-lo. Porém, algo já pode ser dito, ainda que a Beleza não “salve” o mundo, não 

se pode prescindir da mesma. 

Palavras-chave: Beleza. Dostoiévski. Papa Francisco. Cristianismo 
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10. O CONCEITO DE KAIRÓS COMO BASE PARA A 

INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DA LITERATURA A PARTIR DA 

CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

Danilo Mendes 

Doutorando em Ciência da Religião – UFJF  

danilo.smendes@hotmail.com 

Esse artigo apresenta uma base teórica formal para o estudo da literatura a partir da 

ciência da religião. A hipótese da qual partimos é que a noção de tempo na literatura é 

uma noção fundamentalmente religiosa, que chamamos de Kairós. A partir dessa chave, 

fundamentamos objetivamente a possibilidade de uma interpretação criativa da ciência 

da religião sobre a literatura uma vez que, mesmo sem ter aspectos religiosos explícitos, 

a obra literária reflete religião. O itinerário de nosso artigo passa por uma apresentação 

dos paradigmas sobre os quais se constituem as pesquisas em literatura e religião, 

revelando como eles são inadequados a uma boa interpretação da relação; uma 

contextualização do conceito de tempo, argumentando como ele é importante e 

suficiente para sustentar nossa hipótese; uma análise do conceito de Kairós enquanto 

tempo religioso que suspende a cronologia normal instaurando um contra-tempo; e uma 

interpretação da noção de experiência temporal literária, buscando relacioná-la com o 

Kairós. Com esse texto pretendemos apresentar contribuições à epistemologia da 

ciência da religião, em nível macro, e, em menor escala, aos estudos em literatura a 

partir da ciência da religião. Uma vez que se apresenta uma fundamentação objetiva que 

possibilita esse campo, fugindo de métodos que apelam para uma subjetividade do 

intérprete, instauramos a possibilidade de uma grande gama de estudos a partir de uma 

nova perspectiva.  

Palavras-chave: Literatura; Epistemologia da ciência da religião; Conceito de tempo; 

experiência temporal literária 

 

11. REPETIÇÃO E EXISTÊNCIA EM KIERKEGAARD E CAMUS: UMA 

RELAÇÃO ENTRE CONSTANTIUS E SÍSIFO  

Aline Leite Grunewald 

Cientista da religião – UFJF 

Mestre em Ciências da Religião – UFJF 

Doutoranda em Ciência da Religião – UFJF  

alinegrunewald@hotmail.com 
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Constantius e Sísifo são dois personagens que, cada qual a sua maneira, problematizam, 

a partir da questão do movimento, o sentido da existência. A própria obra camusiana, O 

mito de Sísifo, já parte da premissa de que a pergunta crucial da filosofia, ou a questão 

filosoficamente pertinente, é aquela que concerne à validade da vida: a vida vale ou não 

a pena ser vivida?. Com isto ele pretendeu afirmar que a mais urgente das questões é 

sobre a falta de sentido da existência, e, portanto, resolver esta problemática deveria ser 

o intuito mesmo da filosofia. Kierkegaard, em consonância, é o filósofo conhecido por 

abranger temas como o desespero humano e a angústia, e, em uma atitude contrária às 

filosofias sistemáticas, introduz com seus pseudônimos obras literárias que encaminham 

para a edificação do leitor, isto é, para sua construção existencial.  

Ao analisar as obras O mito de Sísifo de Camus e A repetição de Kierkegaard, a partir 

da situação de seus personagens, o presente artigo tem como intuito refletir sobre o 

problema existencial a partir da categoria do movimento. Se por um lado os deuses que 

puniram Sísifo acreditaram ser a repetição eterna de um trabalho inútil a pior das 

condenações, por outro, Constantin Constantius estabelece uma rotina monótona em 

seu cotidiano no intuito de assegurar a repetição, talvez por sentir assim uma segurança 

frente à temporalidade. Veremos, porém, que o movimento por ele empreendido, 

puramente mecânico, não preenche a lacuna das questões existenciais, aproximando-o 

da situação de Sísifo, de uma vida desprovida de sentido.  

Palavras-chave: Repetição; Existência; Kierkegaard; Camus; Sísifo. 

 

  

GT3: RELIGIÃO, LITERATURA RUSSA E ORIENTE 

 

Coordenadoras:  

Isabela Barros e Ananda de Paula Ribeiro  

 

No cenário das narrativas pós-guerra, a Rússia configurou-se como uma fonte de 

inspiração política, filosófica e religiosa para os países asiáticos, na medida em que 

denunciou, através da literatura, uma consciência fragmentada e uma perspectiva niilista 

sobre a condição humana e apontou para uma nova experiência filosófico-religiosa – 

imune a quaisquer conclusões abstratas e condicionantes da metafísica –, que se 

apresentou como espaço possível para solução dos problemas éticos. Nesse sentido, no 



 

 22 

Japão, o encontro dos intelectuais japoneses com pensadores ocidentais resultou na 

criação da Escola de Kyoto, na qual as obras de Dostoiévski tiveram importância 

fundamental. No caso da Índia, o sistema colonial enquanto modelador da estrutura das 

universidades indianas forçou o contato da Índia com os sistemas filosóficos europeus. 

Nesse contexto, a Rússia apresentou-se como uma alternativa crítica ao discurso 

racionalista/imperialista e ofereceu um auxílio importante no processo de independência 

do subcontinente indiano, o qual, por sua vez, ainda que nunca tenha se declarado 

comunista, também apoiou o bloco soviético em sua constituição. Além disso, qualquer 

discussão sobre a literatura russa com relação à Índia não pode deixar de fora o interesse 

particular de Tolstói sobre a religiosidade e a espiritualidade indiana e sua grande 

influência sobre Gandhi. Na China, a influência do pensamento russo também se fez 

presente, uma vez que os líderes da República Popular da China optaram pelo modelo 

político soviético de desenvolvimento agrário e industrial. Em vista do acima exposto, o 

presente GT aceita comunicações que vão à direção dos encontros entre a literatura 

russa e o oriente, principalmente no que diz respeito às narrativas políticas, religiosas e 

filosóficas. Serão também aceitos trabalhos que abordem a recepção da literatura russa 

na literatura contemporânea oriental. 

______________________________________________________________________ 

 

1. PONTE DE UM SÓ FIO: DIÁLOGO RELIGIOSO ENTRE FIÓDOR 

DOSTOIÉVSKI EM IRMÃOS KARAMÁZOV E RYūNOSUKE AKUTAGAWA 

EM O FIO DA ARANHA 

Pedro da Costa Fernandes 

Bacharel em Psicologia – UFSJ 

Mestre em Ecologia e mestrando em Ciência da Religião – UFJF 

pfarage@protonmail.com 

Neste estudo, buscou-se colocar em evidência a perspectiva religiosa de dois autores, 

partindo da “parábola da cebola” d’Os Irmãos Karamázov de Fiódor Dostoiévski como 

ponto fulcral de transmissão da mensagem cristã encontrada na obra, e que serviu de 

ponte para a construção do conto O Fio da Aranha de Ryūnosuke Akutagawa, que 

adapta a mensagem para o contexto budista. Para tanto, analiso a relação de ambos os 

autores com seu próprio contexto religioso, os desafios percebidos por eles e de que 

modo propõem soluções em sua obra. Argumento que ambos compreendiam como 

forma particular de desafio religioso a confrontação de um crescente niilismo atrelado a 

valores da Europa ocidental, a que respondem ambos com a construção de uma 
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“soteriologia pela compaixão”, cujos principais exemplos são as personagens Dmitri 

Fiódorovitch, Ivan Fiodórovitch e Alieksiêi Fiódorovitch em Os Irmãos Karamázov e 

Kandata em O Fio da Aranha. Conclui-se, no entanto, que somente um dos autores via 

como real a possibilidade de encontrar valores perenes nessa soteriologia e seu caráter 

religioso, o que é expresso no destino de suas personagens. 

Palavras-chave: Fiódor Dostoiévski. Ryūnosuke Akutagawa. Os Irmãos Karamázov. 

Parábola. O Fio da Aranha. 

 

2. O MONGE BUDISTA MACHADIANO 

Teresinha V. Zimbrão da Silva  

Profa. Titular da UFJF. Profa. Dra. da Graduação e Pós-Graduação em 

 Letras (Mestrado e Doutorado em Estudos Literários) da FALE/UFJF.  

teresinha.zimbrao@gmail.com 

Este trabalho se propõe analisar o conto de Machado de Assis (1839-1908), publicado 

em 1882, “O segredo do bonzo: capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto”, a partir de 

uma perspectiva comparatista, explicitando a originalidade do diálogo machadiano com 

outros textos e outras culturas. No presente caso, o conto dialoga explicitamente com a 

obra Peregrinação, publicação póstuma de 1614, pertencente à chamada literatura de 

viagens, de autoria do quinhentista português Fernão Mendes Pinto (1510-1583). O 

escritor brasileiro insere o seu suposto capítulo inédito na parte que versa sobre o 

encontro dos portugueses com os japoneses, e principalmente, do jesuíta com o budista. 

Além disso, o conto também possivelmente dialoga com um referencial budista, que 

comparece, sobretudo, explícito nas palavras que o autor coloca na boca do seu bonzo, 

monge do budismo japonês, que segreda aos seus seguidores, que é possível uma coisa 

existir na opinião, que é necessária, mas sem existir na realidade, que é só conveniente. 

O trabalho explicitará que este segredo do Bonzo aponta tanto para a originalidade do 

escritor brasileiro, pois não há nada parecido narrado em Peregrinação, como também 

aponta para o possível diálogo machadiano com os orientalismos do oitocentos, ou seja, 

leituras ocidentais do oriente e do budismo que então circulavam na cultura literária 

brasileira. 

Palavras-chave: Machado de Assis. Budismo. Orientalismo. 
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3. O TERÇO DE TOLSTÓI E AS CONRRENTES DE GANDHI CRUZAVAM 

YASNAIA E TRANSVAAL 

 

Ananda de Paula Ribeiro  

Bacharelanda em Ciências Humanas – UFJF 

Este trabalho tem por objetivo analisar o construtivo diálogo estabelecido entre o 

escritor russo Liev Tolstói e Mahatma Gandhi, por meio da troca de cartas entre eles, 

quando este estava iniciando sua experiência de resistência pacífica na África do Sul, 

em específico na região do Transvaal. O período de troca das cartas perpassa de 1909 

até 1910, período politicamente marcado pelo neocolonialismo, o qual liga-se 

diretamente a configuração hegemônica estabelecida pelas potências europeias sobre 

outros continentes, que resultou, por exemplo na situação dos colonos indianos na 

África. Tal contexto de inserção sócio-politica no qual Gandhi estava inserido, 

constituirá o enredo da troca de cartas entre Gandhi e Tolstói. Assim, viso analisar tais 

correspondências, tendo foco principal os pontos de interseção presentes nos 

cruzamentos ideológicos contidos no pensamento de tais personalidades de origens 

culturais distintas. Aliado a isso, utilizarei das lentes do pensamento moderno como 

instrumento analítico, personificado em Kant, sobretudo nos seus conceitos de 

autonomia e heteronomia. Tendo este último como essencial para compreendermos a 

visível contradição entre fé e violência, a qual pode idealmente ser superada através de 

um comportamento autônomo. Ideal que consolida-se através do movimento de 

resistência pacífica, protagonizado por Gandhi e que teve grandes influências em 

Tolstói.  

Palavras-chave: Tolstói, Gandhi, resistência pacífica 

 

4. REFLEXÕES SOBRE A NÃO-VIOLÊNCIA (ahiṃsā) NAS 

CORRESPONDÊNCIAS ENTRE GANDHI E TOLSTÓI 

Bruno do Carmo Silva 

Bacharel em Filosofia – UFJF  

Mestre e doutorando em filosofia – UFJF. 

brunokarmo@hotmail.com 

Tolstói era um intenso pensador, possuía um singular apreço à realidade e um profundo 

compromisso com a vida, e isso reflete-se nas suas obras. Coincidentemente, outra 
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figura desse mesmo viés era Gandhi, que além de ser seu contemporâneo, foi muito 

influenciado por suas ideias, sobretudo, pela possibilidade de se fazer uma revolução 

pacífica a partir da não-violência (ahiṃsā).Tolstói também sempre nutriu um interesse 

particular pela Índia. Em 1908, ele recebeu uma cartado indiano Tarak Nath Das, editor 

de uma revista revolucionária intitulada The Free Hindustan. Nessa carta, Tarak expõe a 

sua opinião acercada opressão e da injustiça praticadas pela Inglaterra, e segundo ele, 

apenas um levante violento poderia libertar a Índia dessa tirania. A resposta de Tolstói 

para essa carta é praticamente um tratado sobre a não-violência, tanto que, a sua 

resposta ficou conhecida como “Carta a um Hindu”. Nela, Tolstói explana as suas ideias 

sobre a não-violência e sobre o amor. Gandhi teve acesso a essa carta, e após tê-la lido, 

ele escreve a Tolstói pedindo-lhe autorização para imprimi-la em 20.000 exemplares, no 

seu jornal Indian Opinion. Ele também informa a Tolstói sobre a situação dos indianos 

no Transvaal na África do Sul, e expõe algumas reflexões acerca da resistência passiva. 

Depois dessa primeira carta de Gandhi endereçada a Tolstói em 1 de outubro de 1909, 

eles mantiveram uma relação por correspondência profícua e fraterna. No entanto, essa 

relação foi breve, sendo interrompida pela morte de Tolstói. Nessas cartas trocadas entre 

Gandhi e Tolstói o conceito de ahiṃsā ou não-violência é o assunto principal, pois 

Gandhi buscava conselhos e instruções que pudessem contribuir com a sua resistência 

pacífica. Nesse sentido, Tolstói foi preponderante para as reflexões e posições éticas, 

políticas e religiosas de Gandhi, pois fortaleceu as suas aspirações e o seu 

posicionamento acerca da não-violência. 

Palavras-chave: Gandhi. Tolstói. ahiṃsā (não-violência). 

 

5. DOSTOIÉVSKI: DAS INFLUÊNCIAS ROMÂNTICAS ÀS 

CONVICÇÕES RELIGIOSAS 

 

Arlene Fernandes 

Doutoranda em Ciências da Religião – UFJF 

 

A obra de Dostoiévski entrou no ocidente europeu como uma crítica perversa que 

lançava nova luz aos movimentos intelectuais que dominavam o contexto de então. Esse 

desafio às doutrinas ocidentais, sob a forma de uma dramatização das consequências 

morais, revela aquilo que está escondido nas partes mais recônditas de nossas teorias. 
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Portanto, no presente trabalho, busca-se analisar as críticas do romancista russo às 

ideologias racionalista e romântica, bem como em que sentido essa concepção é 

elaborada enquanto uma crítica da modernidade, porém nos termos de um discurso 

moderno. Por fim, a interpretação do autor acerca do cristianismo do povo russo será 

apresentada enquanto um aceno de transcendência que será determinante na composição 

de suas obras futuras e redefinirá suas convicções religiosas. 
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