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OBJETIVOS DA DISCIPLINA/ATIVIDADE :
- Promover o diálogo entre Ciência e Religião tendo em vista o exercício de leituras críticas das
experiências religiosas e a integração destas na formação do educador e em suas práticas pedagógicas.
- Possibilitar reflexões sistemáticas, numa perspectiva investigativa, a respeito da temática religiosa na
contemporaneidade, especialmente em contexto escolar, tendo em vista a superação dos
fundamentalismos.
- Possibilitar reflexões sistemáticas, numa perspectiva investigativa, a respeito da temática religiosa na
contemporaneidade, especialmente em contexto escolar, tendo em vista a superação dos
fundamentalismos, dogmatismos, fanatismos e da intolerância religiosa, geradores de violência,
estigmatização e exclusão do outro;
- Identificar, contextualizar situar e situar historicamente os conflitos de fundamentação religiosa na
sociedade brasileira e em contexto escolar;
- Incentivar a compreensão, o diálogo e o respeito às diferenças enquanto caminho de superação dos
dogmatismos e da intolerância religiosa;
- Capacitar o educador para lidar de maneira dialógica, crítica mas respeitosa, com as questões e
problemas de origem religiosa em sala de aula;
- Promover a identificação dos elementos culturais das religiões (enquanto transitoriedade) e o resgate
dos valores espirituais (permanência) tais como: a Sacralidade do Outro, a Ética, o Diálogo, a
Fraternidade e a Consciência Ecológica.
DESCRIÇÃO DA EMENTA :
A tensão entre Religião e ciência no Ocidente. Saber Eclesiástico e Saber Laico. O conflito religião e
ciência no mundo contemporâneo e na educação. O ensino religioso na escola laica e seus problemas.
O conflito ciência e religião nos conteúdos didáticos. O educador frente aos conflitos religiosos em sala
de aula. Manipulação ideológica e econômica do sentimento religioso na sociedade capitalista e o
surgimento dos esoterismos alienantes. A religião a serviço do conservadorismo político. Religião e
lutas políticas na América Latina. Religião, autoconhecimento e espiritualidade. Religião e alteridade.
Educação, ciência e religião a serviço da paz e da preservação da vida no planeta. Espiritualidade e
busca de autoconhecimento, construção dos sujeitos autônomos e das subjetividades.
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