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O IDEA (ECO/UFRJ) convida para o Encontro: 

     História Filosofia Religião – Conversações 3 
Tradição e pós-modernidade: a presença de Deus na cultura contemporânea 

 

Depois de duas edições, o Encontro História Filosofia 

Religião: Conversações se propõe a discutir a 

presença de Deus na cultura contemporânea, entre a 

tradição e a pós-modernidade. A questão é oriunda e 

remanescente dos debates dos anos anteriores sobre 

a delimitação de um novo campo de investigação 

envolvendo as interfaces das três áreas que 

constituem o título do Encontro (2011) e sobre a noção 

de “fim da História” (2012). Este ano, mantém-se a 

proposta de abordar o tema central a partir das 

diferentes perspectivas de estudo e pensamento dos 

palestrantes convidados.  
 

 

:: Palestrantes e temas 

 

ERICK FELINTO - Caminho da gnose, caminho do amor: 

as duas vias do espírito 

Professor da Faculdade de Comunicação Social da 

UERJ. Pesquisador do CNPq. 

 

FERNANDO FRAGOZO - Alteridade e acontecimento 

Professor da Escola de Comunicação e do Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ. Pesquisador 

do Programa IDEA*. 

 

MARCIO TAVARES D´AMARAL - Se Deus morreu, para 

onde foi a verdade? 

Professor titular emérito da Escola de Comunicação da 

UFRJ. Coordenador e pesquisador do Programa IDEA*. 

  

MARIA CLARA BINGEMER - A questão de Deus em um 

mundo secular e plural 

Professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio. 

Coordenadora da Cátedra Carlo Maria Martini da 

PUC-Rio. Pesquisadora do CNPq. Membro do corpo 

editorial da revista Concilium. 

 

PAULO BLANK - Antes e depois de Auschwitz: o silêncio 

de Deus e a palavra da Torah  

Psicanalista. Pesquisador independente de 

Pensamento Judaico.  Pesquisador associado ao 

Programa IDEA*. 

 
 

*IDEA - Programa de Estudos Avançados – ECO/UFRJ. 
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