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Introdução
O Iser Assessoria é uma associação sem fins lucrativos, uma ONG (organização não-governamental), cuja missão é promover, a partir de uma
perspectiva interdisciplinar, a socialização de conhecimentos, atendendo a demandas de formação nas áreas de religião, cidadania e
democracia e promovendo a circulação entre o saber acadêmico e o saber popular.
A entidade foi criada por homens e mulheres, especialistas em Ciências Sociais, Teologia e Pastoral, preocupados com a construção de uma
sociedade justa e solidária. Ela nasceu em 1995, para dar autonomia à Equipe de Assessoria, que funcionava desde 1982 no ISER - Instituto de
Estudos da Religião.
As pessoas atendidas em nossas atividades estão ligadas a movimentos sociais, igrejas e instituições voltadas ao trabalho popular. Ou ainda a
universidades e institutos de formação e pesquisa de todo o país. O ponto em comum entre elas é estarem efetivamente comprometidas com a
transformação social.
Este é o relatório do que fizemos em 2004. Ele começa com um balanço, quanto à nossa dinâmica interna e ao conjunto de atividades
realizadas. Depois, há uma descrição comentada dessas atividades. Vem em seguida a prestação de contas, que discrimina as receitas e as
despesas do ano. Por fim, há os anexos, com listas detalhadas do que fizemos, e com quadros que comparam o trabalho desse ano aos anos
anteriores.

I. Um Balanço de 2004
1.1 - Dinâmica interna da organização
As atividades centrais do Iser Assessoria são realizadas por uma equipe de assessores e pesquisadores, composta por Clodovis Boff, Faustino
Teixeira, Francisco Orofino, Ivo Lesbaupin, Lúcia Ribeiro, Névio Fiorin, Paulo Fernando Carneiro de Andrade, Renata Menezes, Solange dos
Santos Rodrigues e Veronica Melander. Mas, no final de 2004, Clodovis Boff pediu desligamento de nossa equipe, devido a interesses pessoais
em “dedicar-se mais à meditação e à elaboração” e à vida monástica.
Para viabilizar o funcionamento da entidade, há uma equipe administrativa composta por uma secretária, uma auxiliar de serviços gerais e uma
auxiliar de pesquisas, cargos ocupados em 2004 por Carla Simone Brito, Maria Miriam Galdino Epifânio e Aline Ferreira, respectivamente.
A direção executiva da organização é feita de forma colegiada, por uma coordenação, da qual fazem parte Ivo Lesbaupin, Névio Fiorin, Renata
Menezes e Solange Rodrigues. É esse o grupo que responde pelas tomadas de decisão e pela execução de tarefas no dia a dia.
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As demais funções necessárias à instituição são desempenhadas por prestadores de serviço. Em 2004, mantivemos o auxílio de Érica Rodrigues
na contabilidade, e houve alguns outros serviços de terceiros.
A Assembléia de sócios, o Conselho Fiscal e a Diretoria são os colegiados que supervisionam o funcionamento da organização, suas atividades e
suas contas.
Para as atividades e a manutenção de nossa estrutura, contamos em 2004 com o apoio financeiro de CMC (Holanda), Broederlijk Delen
(Bélgica), Développement et Paix (Canadá), DKA – Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar (Áustria), Fastenopfer (Suíça), Missão da
Igreja Sueca – SKM (Suécia) e Missionszentrale der Franziskaner (Alemanha). Também foi de grande importância a contrapartida local das
entidades que solicitaram nosso trabalho, e o auxílio de voluntários e voluntárias que colaboraram conosco.
Realizamos todos os anos a auditoria fiscal de nossa contabilidade. Em 2004 (referente ao ano de 2003), ela foi realizada pela Anend Auditores Independentes, e foi remetida aos parceiros em maio/junho.

1.2 – Destaque das atividades realizadas
O ano de 2004 foi de intensa atividade para o Iser Assessoria. Quanto à atividade que dá identidade à instituição, isto é, as assessorias, foram
realizadas 101, em 10 estados brasileiros e no distrito federal, e em outros seis países, nas quais foram diretamente atendidas 6.546 pessoas.
Também estivemos, na qualidade de participantes ou colaboradores, em diversos eventos promovidos por outras entidades. Demos ainda
entrevistas à mídia, e consultorias a estudantes e militantes dos movimentos sociais.
Quanto às pesquisas, dedicamo-nos este ano a analisar e a divulgar os resultados da primeira fase da Pesquisa Nacional sobre o Cotidiano das
Cebs, realizada nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Organizamos e publicamos uma síntese da pesquisa, para tornar seus resultados
acessíveis ao conjunto das comunidades em todo o país.
Além disso, em 2004, o Iser Assessoria foi convidado pelas Ongs Ibase e Pólis para constituir a rede de instituições responsáveis pela
realização da pesquisa “Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas e políticas públicas”, a qual estará concluída em 2005.
Foi realizada ainda no mês de julho o Curso do Rio, nosso encontro ecumênico de formação pastoral, que reuniu, durante seis dias, 230
pessoas de diferentes comunidades do estado do Rio de Janeiro, para aprofundar o tema “Construir a Paz com Justiça e Solidariedade”. Nesse
ano, o Curso comemorou sua 10ª. edição, rendendo um desdobramento, isto é, um segundo curso, mais curto, realizado na Zona Oeste da
cidade, do qual participaram 99 pessoas.
Do ponto de vista da reflexão sobre as religiões no Brasil, trabalhando numa perspectiva ecumênica e dialogal, realizamos o seminário “O
Campo das Religiões no Brasil: Continuidades e Rupturas”, realizado em agosto, do qual participaram cerca de 30 pesquisadores de diversas
instituições do país.
Quanto à comunicação institucional, discutimos projetos e orçamentos para a execução de nossa página Internet . Também visando um melhor
funcionamento da instituição, e seu fortalecimento diante dos desafios postos pela conjuntura nacional e internacional, bem como maior
adequação aos novos termos da cooperação internacional, iniciamos um processo de discussão interna e com as agências parceiras para o
desenvolvimento de um processo de DI/DO (desenvolvimento institucional-desenvolvimento organizacional) ao longo do ano de 2005.
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O projeto de intercâmbio com Moçambique chegou a seu terceiro ano (e último ano de sua primeira fase) com a recepção de uma delegação de
quatro moçambicanos (dois homens e duas mulheres) para uma estadia no Rio de Janeiro, realizando um curso de formação em leitura popular
da bíblia, e discutindo futuras possibilidades de cooperação.
Mantivemos e procuramos ampliar nossas relações de intercâmbio e cooperação com diferentes redes de contatos e parceiros, tais como a
Rede Conesul de Centros Ecumênicos de Formação, a Abong, a agência canadense Desenvolvimento e Paz, a rede dos Cursos de Verão.

1.3 – Primeiro ano do plano trienal 2004-2006: o previsto e o realizado
O ano de 2004 foi o primeiro ano de nosso programa institucional 2004-2006, intitulado Religião e Cidadania na Construção de uma
Democracia Participativa. Dentre os objetivos e prioridades estabelecidos para o triênio, duas haviam sido previstas com destaque. Do ponto de
vista das atividades-fim, foi decidido colaborar na capacitação de pessoas para atuarem em conselhos representativos, conferências e fóruns
ligados à discussão, formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Do ponto de vista da dinâmica institucional, foi
estabelecido que a prioridade do triênio seria desencadear um processo de desenvolvimento institucional, que envolvesse o aperfeiçoamento de
instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação de nossas atividades, bem como de sua divulgação mais ampla.
Ao comparar as atividades efetivamente realizadas com as planejadas, vemos que elas foram realizadas em sua maior parte. Quanto às
prioridades do triênio, o processo de Desenvolvimento institucional e a colaboração na formação popular para atuação em políticas públicas,
vemos que elas caminharam satisfatoriamente. O processo de DI/DO foi trabalhado ao longo do ano, sendo estabelecidas as diretrizes para
desenvolvê-lo no ano de 2005. Já quanto à formação para atuação em conselhos, há um conjunto de atividades desenvolvidas nessa linha:
temos assessorado as reuniões de fé e política da arquidiocese do Rio de Janeiro, oferecemos uma oficina de políticas públicas no Curso do Rio,
com cerca de 25 participantes, e enviamos representantes para o Encontro Nacional de Fé e Política, além das atividades específicas sobre
juventude e políticas públicas.
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II. Atividades realizadas
2.1– Assessorias
As assessorias estão na origem de nossa associação. Elas podem ser cursos de curta duração, isto é, que duram entre dois dias e uma semana.
Ou são atividades ainda mais breves, como palestras e entrevistas. Destinam-se a agentes multiplicadores, que atuam em igrejas, pastorais,
movimentos sociais, organizações da sociedade civil, partidos e instituições de ensino de todo o país.
Há nas assessorias um processo de “circulação de saberes”, entre os assessores da equipe – que possuem formação acadêmica, mas que
mantêm uma atuação social - e aqueles que trabalham diretamente com as bases, os quais partilham e discutem conosco suas experiências e
inquietações. Assim, nas assessorias, entramos em contato com os desafios enfrentados pela sociedade civil organizada, que nos estimulam a
incorporar novos temas para formação, estudos e pesquisas.
Em 2004, o Iser Assessoria realizou 101 assessorias, atingindo diretamente 6.546 pessoas, em 10 estados brasileiros, no Distrito Federal e em
seis outros países. Os quadros a seguir agrupam essas assessorias. Eles permitem analisar os campos temáticos (quadro 1), a entidade
solicitante (quadro 2), o tipo de atividade assessorada (quadro 3), o número de pessoas atingidas e o local onde o trabalho foi feito (quadro 4),
e o tipo de pessoas atingidas (quadro 5).
No quadro 1, é possível ver que mantivemos uma média de mais de 100 assessorias por ano, embora elas tenham diminuído de número em
relação a 2003 (119 assessorias). O tema mais procurado foi Igreja e Compromisso Social, aumentando em relação a 2003, enquanto que
Cidadania e Democracia, e Cultura e Religião tiveram uma queda em relação ao anterior.

Quadro 1 - Assessorias por Campo Temático – 2004

Campo temático

Nº de
assessorias

Igreja e Compromisso Social

40

Cultura e Religião

30

Cidadania e Democracia

31

Total

101
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O quadro 2 a seguir agrupa os diferentes tipos de entidade que atendemos. Esse ano, as principais demandantes foram instâncias de
organização da igreja católica, como as dioceses e organizações diocesanas (24), sendo também expressivos os números de paróquias e
comunidades de base atendidas (14). Essa tendência tem sido uma constante nos últimos anos. Mas os institutos de formação e universidades
(21), e os movimentos sociais e Ongs (18) também foram beneficiários importantes de nossa atuação. Trata-se, portanto, de “formação de
formadores”, isto é, de agentes multiplicadores preocupados com a questão social.

Quadro 2 - Assessorias por entidade solicitante – 2004

Entidades solicitantes

Nº de
assessorias

Dioceses ou organizações diocesanas

24

Institutos de formação superior ou universidades

21

Movimentos sociais, Ongs

18

Paróquias ou comunidades de base

14

Pastorais ou movimentos religiosos

05

Institutos religiosos

04

Regionais ou órgãos da CNBB

04

Imprensa

02

Órgãos Governamentais

01

Outras

08

Total

101

Quanto aos diferentes tipos de atividades (quadro 3), houve um certo equilíbrio entre “assembléias e encontros” (26); “ cursos” (25) e
“Conferências, palestras e debates” (20), com uma ligeira predominância dos primeiros. Essas três categorias foram os tipos de atividades mais
solicitadas, mas em 2004 a participação em seminários e a assessoria a reuniões também foram importantes.
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Quadro 3 - Assessorias por tipo de atividade – 2004

Tipos de atividade

No. de
assessorias

Assembléias e encontros

26

Cursos

25

Conferências, palestras e debates

20

Seminários e congressos

14

Reuniões

11

Entrevistas

04

Retiros

01

Total

101

Quanto à área de abrangência, uma das características de nosso trabalho, desde a origem, tem sido atuar em todo o país. O contato com
grupos sociais em contextos distintos, que vivem nas diversas regiões, resulta positivamente numa visão abrangente da complexidade da
realidade brasileira. Entretanto, mesmo mantendo a disposição de atuar nacionalmente, a maior parte de nossas assessorias tem se realizado
na região Sudeste, e em 2004, particularmente, elas se concentraram no estado do Rio de Janeiro. No resto do Brasil, a equipe realizou 16
assessorias, atingindo 751 pessoas. E ainda estivemos presentes em outros 6 países, pois nesse ano houve um maior chamado para uma
atuação internacional.
Porém, é preciso lembrar que muitas das assessorias, mesmo sendo realizadas em uma região, ou em um único estado, congregam pessoas de
todo o Brasil, ou representantes e delegados de organismos nacionais.

Quadro 4 - Assessorias por Local
Local

Assessorias
em 2004

Pessoas diretamente atingidas

Região Nordeste

05

595

Alagoas

01

10

11

Ceará

02

520

Pernambuco

02

65

Região Centro-Oeste

02

75

Distrito Federal

01

45

Goiás

01

30

Região Sudeste

85

5.546

Minas Gerais

10

881

Espírito Santo

01

80

Rio de Janeiro

67

4.151

São Paulo

07

434

Região Sul

03

81

Santa Catarina

01

30

Rio Grande do Sul

02

51

Outros países

06

249

Equador

01

100

Bolívia

01

38

USA

02

70

Suíça

02

41

Total

101

6.546

Dentre as 6.546 pessoas que atendemos em 2004, o quadro 5 a seguir, uma tabela nova criada para esse relatório, nos permite identificar os
tipos de participantes em nossas atividades.
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Quadro 5 – Participantes das Assessorias
Participantes
Animadores de comunidade e Lideranças populares
Assessores, pesquisadores e professores

Nº
2.060
1071

Agentes de Pastoral

999

Bispos, Clérigos, Religiosos e Seminaristas

787

Estudantes e Jovens

517

Professores de ensino fundamental e médio

500

Público em geral

440

Políticos

156

Outros
Total

16
6.546

A maior parte é de animadores e animadoras de comunidades e lideranças populares. Em segundo lugar, mas num total que é quase a metade
dos animadores, vêm os formadores de nível superior, seguidos de perto pelos agentes de pastoral. Tivemos também uma atuação importante
junto ao clero.
Quanto aos temas das assessorias solicitadas, embora haja uma grande diversidade, podemos observar, analisando a lista detalhada do anexo
I, que algumas temáticas se destacaram em 2004: “juventude”, “teologia hoje”, “fé e política”, “diálogo interreligioso”, “Bíblia” (leitura popular
da Bíblia e outros temas), “análise da conjuntura política”, “democracia”, “o campo religioso brasileiro”, “Igreja”, “relações de gênero”,
“comunidades de base”.
Como nos anos anteriores, a equipe continuou responsável por dois cursos no campo das Ciências Sociais da Religião: o primeiro é a disciplina
de Sociologia da religião, ministrada no Instituto Teológica Franciscano, em Petrópolis – RJ, para alunos do primeiro ano do curso superior de
teologia. O segundo, o módulo de religiões populares no Brasil, dado no Curso de Teologia Pastoral para animadores de Cebs na periferia da
Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti.
No anexo I, encontra-se a relação de todas as assessorias de 2004, e no anexo II, um quadro comparativo das assessorias realizadas nos
últimos anos.
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2.2 – Reuniões de reflexão
Como a maior parte dos membros do Iser Assessoria trabalha em dedicação parcial, promovemos duas vezes por mês reuniões de reflexão com
a equipe de assessores, a fim de garantir sua coesão. Cada reunião se divide em dois momentos: o primeiro, de caráter mais formativo,
compreende a discussão de um texto, ou de um vídeo, onde cada um contribui com seu conhecimento específico. Os textos dos membros da
equipe, e as produções institucionais também costumam ser discutidos coletivamente. Na segunda parte da reunião discutem-se as questões
administrativas: avaliam-se e programam-se atividades, trocam-se informações sobre a conjuntura eclesial, social e política, discute-se o
método e a receptividade das assessorias.

Além disso, semestralmente essa reunião se transforma em uma Jornada, isto é, em uma reunião de reflexão ampliada, que se estende por um
dia inteiro (primeiro semestre) ou por dois dias (segundo semestre). Nessas jornadas, tanto a reflexão teórica se dá de uma forma mais
intensa – podendo inclusive envolver conferencistas convidados -, como a avaliação e o planejamento são mais detalhados, estabelecendo-se o
cronograma do semestre a seguir.
No anexo III, apresentamos uma relação dos temas debatidos nas reuniões de reflexão e nas jornadas durante o ano de 2004.

2.3 – Textos e publicações
Faz parte das funções de socialização de conhecimento do Iser Assessoria a produção e a divulgação de textos úteis à compreensão da
realidade atual. Esses trabalhos muitas vezes são fruto da experiência das assessorias. Outros resultam de pesquisas, já que temos dado uma
contribuição importante no estudo da religião no Brasil, um dos temas privilegiados pela equipe.
A lista dos trabalhos produzidos e/ou publicados em 2004 são apresentados no anexo IV. No total, os membros da equipe de assessoria
produziram neste ano 6 livros, uma tese de doutorado, 12 capítulos de livros, 12 artigos, duas entrevistas publicadas, uma resenha, dois
trabalhos técnicos e 7 manuscritos.

2.4 – Curso do Rio - Encontro Ecumênico de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
O Curso do Rio é uma atividade de formação teológico-pastoral e sócio-política, promovida anualmente em julho pelo Iser Assessoria, numa
parceria com leigas e leigos do estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é atender lideranças, animadores de comunidades e cristãos e cristãs
engajados nas pastorais e movimentos populares.
Trata-se de um curso popular (dirigido prioritariamente a leigos e leigas que atuam na pastoral popular e nos movimentos sociais do estado do
Rio de Janeiro); ecumênico (aberto a cristãos de diferentes Igrejas que na sua prática pastoral enfrentam desafios semelhantes); massivo
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(oferecido a um grande número de pessoas, com o sentido de encontro do povo de Deus que se reúne para partilhar sua fé); participativo
(organiza-se como um mutirão de formação que envolve participantes, assessores, voluntários das equipes de serviço e das oficinas e conta,
ainda, com a colaboração de diversas comunidades, instituições e Ongs). O curso procura combinar estudo teórico e prática pastoral,
favorecendo a partilha de experiências e a articulação das diferentes iniciativas.
Em 2004, o curso foi realizado de 26 a 31 de julho, das 8 às 18 horas. O tema escolhido foi “Construir a Paz com Justiça e Solidariedade”,
desenvolvido da seguinte maneira:

Dia

Tema

26/07

Ver: Análise da conjuntura
O desafio da construção da Paz na
sociedade atual – panorâmica da questão

27/07

Assessoria
Leonardo Boff

Ver: Análise da conjuntura (cont.)
Cidadania, Direitos Humanos e Cultura de João R. Dornelles – PUC-Rio
Paz

28/07

Ver: Análise da conjuntura (cont.)
Dominação, violência e Paz

Jurandir Freire Costa – UERJ

29/07 e

Julgar: Estudos Bíblicos

30/07

Livro da Consolação (Is 40 – 55): A
Glória Maria Teles e Francisco
Caminhada do povo de Deus em busca da Orofino
Paz

31/07

Agir: Pistas Pastorais

Névio Fiorin

Nas manhãs foram realizadas as exposições dos assessores, seguidas de trabalho em grupos onde as palestras foram relacionadas à
experiência prática dos participantes. Monitores acompanharam os grupos, treinados para orientar o desenvolvimento da discussão em quatro
momentos: a integração; a reflexão e a partilha a partir de questões propostas pelo assessor; a espiritualidade bíblica; e a indicação de pistas
de ação pastoral. As reflexões surgidas nos grupos foram devolvidas aos assessores que, no início da tarde, em plenário, buscavam aprofundálas e esclarecê-las. Estabeleceu-se, assim, uma comunicação circular entre os participantes e os assessores.
Nas tardes, os mesmos grupos se reuniam para o trabalho em 11 oficinas (Bio-dança; Criatividade, arte e educação; Bibliodrama ; Liturgia
inculturada; Metodologia de trabalho com jovens; Saúde alternativa; Teatro popular; Políticas Públicas: controle social; Contador de Histórias;
Música; Teatro de bonecos – Fantoche), voltadas ao ensino de técnicas de desenvolvimento pessoal e de trabalho com grupos populares e
contando com a colaboração de pessoas de outras instituições.
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No encerramento de cada dia, tendo como matéria-prima a experiência do curso, houve celebrações, preparadas e dirigidas pelos próprios
participantes.
Esse ano o curso contou com 230 pessoas, sendo dois terços mulheres, e 55% de jovens (pessoas até 30 anos). Do total, 46% haviam feito
pelo menos um dos cursos anteriores. Quanto à distribuição geográfica, 56% eram da capital e os demais, exceto 4 pessoas de outros estados,
vieram de 21 municípios das diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro.
Quanto à participação em atividades das Igrejas, 68 pessoas eram atuantes em pastorais. Havia ainda os que trabalham em Catequese (61
pessoas), e os que exercem alguma atividade de coordenação ou assessoria pastoral (39 pessoas). Dez pessoas exercem algum ministério.
Quanto a atividades sociais, políticas e culturais, sabemos que 66 pessoas trabalhavam em projetos sociais. Já 28 pessoas participam de
Movimentos Sociais, enquanto que 11 colaboravam com atividades assistenciais. Outros ainda atuavam em Partidos Políticos (6 pessoas).
Já sobre a avaliação do curso, uma parte importante da metodologia participativa que desenvolvemos está em considerar a opinião dos/das
cursistas como um instrumento de monitoramento e de correção de rumo de nosso trabalho. Cada ano um questionário é aplicado e a análise
de seu resultado é utilizada para repensar nossa atuação e programar o futuro. Em 2004, a avaliação teve os seguintes resultados: ótimo
(43,2%), muito bom (41,7%), bom (15,1%) Ninguém considerou o curso regular ou ruim.

Do ponto de vista qualitativo, pode-se avaliar que o Curso do Rio é um espaço de formação estrategicamente importante para o laicato do Rio de
Janeiro, porque aborda questões novas que emergem da prática das comunidades. Através das oficinas, ele contribui para a incorporação de outras
metodologias e linguagens no trabalho pastoral. Ele também ajuda as pessoas a trabalharem sua dimensão subjetiva numa perspectiva comunitária
e social. Além disso, o Curso funciona como um espaço de articulação entre pessoas que atuam em diferentes igrejas, regiões, pastorais e
organizações populares, com desdobramentos posteriores diversos, como intercâmbio, parcerias, realização de oficinas nas comunidades,
surgimento de novas atividades. A próxima edição do curso está prevista para julho de 2005, com o tema “Fé e Cidadania: uma outra cidade é
possível!”.
Destacamos que em 2004 o Curso do Rio cumpriu seus dez anos de existência, e além da comemoração, esse ano foi implementada uma
experiência pioneira, a de levar o curso, em uma versão reduzida, a outros pontos da cidade, possibilitando às pessoas que têm dificuldade de
acesso às regiões mais centrais realizarem um programa de formação.
Essa extensão do Curso do Rio, chamou-se Curso do Rio Oeste, por ter sido realizada na zona oeste da cidade, e foi realizado de 12 a 14 de
novembro. O tema escolhido foi “Ouvi o clamor do povo ... Como ler o Êxodo a partir da realidade atual”, também abordado das perspectivas
sociológica, teológica e pastoral. Participaram dessa primeira experiência 99 pessoas, sendo 39 homens e 60 mulheres, dos quais apenas 28 já
haviam feito o Curso do Rio. Quanto à avaliação do Curso do Rio Oeste, 32,4% o consideraram ótimo, 43,8% muito bom; 19,3% bom,
enquanto que apenas 2,5% o consideraram regular ou ruim. Devido ao bom resultado dessa primeira experiência, ficou definido que em 2005 o
Curso do Rio Oeste será novamente realizado.
Para realizar essa importante atividade de Iser Assessoria, temos contado com o financiamento da CMC (Holanda).

16

2.5 – Pesquisa sobre o Cotidiano das Cebs
Responsáveis: Ivo Lesbaupin, Lúcia Ribeiro, Névio Fiorin e Solange Rodrigues
Em 2000, num encontro de assessores nacionais das comunidades de base, foi sugerida a realização de uma pesquisa sobre o cotidiano das
CEBs. Em 2002, a equipe de Iser Assessoria começou a preparar esta pesquisa. Decidiu-se iniciá-la pelos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro. Para isso, foram selecionadas 67 comunidades para responderem a um questionário, sendo 31 em Minas e 36 no Rio. Dentre estas,
foram ainda escolhidas quatro comunidades para serem visitadas pessoalmente, cada uma por um pesquisador treinado, o qual foi a campo
para conviver com a comunidade durante quinze dias.
Os relatórios parciais dos pesquisadores, assim como a apuração dos questionários permitiu a elaboração de um relatório global de pesquisa e
também de uma síntese dos resultados. Esta última foi publicada em forma de um pequeno livro, numa parceria Iser Assessoria e Cebi, e
divulgada a nível nacional. Também deu origem a artigos publicados pelos membros da equipe (ver anexo IV). Os resultados da pesquisa foram
apresentados também por Lúcia Ribeiro em uma Seminário organizado pela da comissão ampliada das Cebs.
Um primeiro resultado desta pesquisa foi a confirmação de algo que já era percebido pelos membros das comunidades e pelos agentes de
pastoral: que as comunidades de base não são coisa do passado, elas estão vivas e atuantes. Elas continuam sendo fundamentalmente
comunidades populares, mesmo se já encontramos pessoas de classe média entre seus membros. Por outro lado, é visível o crescente papel
das mulheres: boa parte dos Ministros – da Palavra, da Eucaristia, do Batismo – são mulheres, que também assumem cada vez mais a
coordenação. A fonte de energia das CEBs é a espiritualidade fundada na Bíblia. A prática democrática continua a ser elemento fundamental no
modo de funcionamento das comunidades. As CEBs são elemento ativo na sociedade, organizando seus membros, despertando-os e levando-os
ao engajamento e ao apoio a movimentos sociais e organizações populares e à ação política. As CEBs se encontram capilarmente organizadas
em uma grande rede, recebendo os influxos desta rede e respondendo através de participação, de ações, de mobilizações.

2.6 – Debates
Atendendo à solicitação de amigos/as e colaboradores/as do Rio de Janeiro, e tentando entrar em contato com redes que se articulam
localmente, o Iser Assessoria passou a realizar debates sobre temas da conjuntura social, política e religiosa. Para cada debate convidamos
professores universitários, parlamentares e/ou pessoas ligadas às igrejas. Cada debate é da responsabilidade de um dos membros de nossa
equipe, tentando estabelecer um esquema de rodízio. Em 2004 foram realizados os seguintes debates:
. A palestina Hoje – um testemunho
Em 28 de junho, o Iser Assessoria promoveu, em parceria com a Rede Conesul – Oikosnet América Latina um debate sobre a situação atual da
Palestina, diante dos conflitos com Israel. O debate iniciou-se com a apresentação de Nuha Khoury. Historiadora e Cientista política, membro
da Igreja Luterana e diretora do Centro Internacional de Belém. Nuha estava no Brasil para participar da reunião mundial de Oikosnet, e
aproveitando sua presença, o Iser Assesoria decidiu organiza esse debate, sob a responsabilidade de Renata Menezes.
. Políticas Públicas de Juventude no Brasil: cenários e desafios
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Em 24 de agosto o Iser Assessoria, em parceria com Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense (UFF), promoveu um debate
sobre aconstrução de políticas públicas de juventude no Brasil atual. A mesa foi composta por Beto Cury (Subsecretário de Articulação Social da
Secretaria Geral da Presidência da República e coordenador do Grupo Interministerial de trabalho sobre ações e programas de governo voltados
para o público juvenil); Regina Novaes (pesquisadora do Projeto Juventude, do Instituto da Cidadania), o deputado estadual Alessandro Molon
(presidente da Comissão de Políticas Públicas de Juventude da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro) e Patrícia Lânes (membro da Rede
Jovens em Movimento e pesquisadora do Ibase). Os participantes da mesa apresentaram as iniciativas em curso no Brasil, no âmbito do
governo, do parlamento, da sociedade civil e das ongs, que visam contribuir para que as políticas públicas possam atender às necessidades e
interesses dos jovens brasileiros. O debate atraiu cerca de 100 pessoas, a maioria jovens, mas havia também pesquisadores e técnicos de
Ongs. A atividade foi organizada e coordenada por Solange Rodrigues, do Iser Assessoria e pelo Professor Paulo César Carrano, do
Observatório Jovem da UFF. Destacamos que dois dos convidados da mesa, Beto Cury e Regina Novaes, foram nomeados respectivamente
Secretário e Secretária Adjunta da Secretaria de Juventude, criada pelo Governo Federal em fevereiro de 2005.
. Avaliação das eleições municipais de outubro de 2004.
No dia 17 de novembro, foi promovido um debate sobre as então recentes eleições municipais, para avaliar seus resultados. A mesa foi
composta pelo cientista político Jairo M. Nicolau e pelo economista Adhemar Mineiro, tendo sido organizada e coordenada por Ivo Lesbaupin. O
primeiro procurou desmontar alguns mitos divulgados pela imprensa como a idéia de que hoje, no Brasil, só existem dois partidos, o PT
(principal partido do governo atual) e o PSDB (principal partido do governo passado). E também a idéia de que o PT foi o grande derrotado das
eleições, em razão da derrota em São Paulo e em Porto Alegre. O economista chamou a atenção para a possibilidade de que a onda de
crescimento econômico atual não seja efêmera, já que, no capitalismo, é possível haver crescimento mesmo sem que os pobres participem do
consumo. Por outro lado, mostrou a razão pela qual as políticas sociais estão tendo resultados tão fracos: a opção prioritária do governo Lula
pelo ajuste fiscal, o que implica em cortar recursos destinados ao social.
. Religião e Cinema – ciclo de debates.
Este evento foi uma realização conjunta do Iser Assessoria, e do Núcleo de Estudos “Religião, Ação Social e Política” da Escola de Serviço
Social/UFRJ. Ele foi organizado por Renata Menezes (Iser Assessoria) e Maria das Dores Campos Machado (UFRJ), com o objetivo de sensibilizar
o público para a importância da religião no mundo de hoje, de sua articulação com outras esferas da vida social, e do estímulo à tolerância. A
atividade prevê a exibição de um filme comercial que enfoque a questão religiosa, seguido de um debate, estimulado pela provocação inicial de
um especialista. Gratuito e realizado no Museu da República, uma instituição pública, o ciclo de debates destinou-se a pesquisador@s da
religião, universitári@s, lideranças de movimentos populares, e demais interessad@s na temática do crescimento da religiosidade nas
sociedades contemporâneas.
Três foram os temas abordados em 2004:
- Religião e Política (23/09), através da exibição do filme Amén, de Costa Gravas, tendo como debatedor o teólogo Paulo Fernando Carneiro de
Andrade (Iser Assessoria);
- Religião, Gênero e Reprodução (21/10), através da exibição do filme: Kadosh – Laços Sagrados, de Amos Gitai, tendo como debatedora a
antropóloga Fabíola Rohden (Instituto de Medicina Social/UERJ).
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- Religião e Ciência (25/11), através da exibição do filme: Agnes de Deus, de Norman Jewinson, tendo como debatedora a historiadora
Margareth Gonçalves (UFRRJ).
Pretendemos dar continuidade a esta atividade em 2005, ampliando o leque de instituições parceiras em torno do evento.

2.7 - Seminário “O Campo das Religiões no Brasil: Continuidades e Rupturas”
Responsáveis: Faustino Teixeira e Renata Menezes.
A religião é um dos eixos temáticos do Iser Assessoria, e por isso sempre procuramos reunir e intercambiar análises sobre o tema, garantindo
tanto a atualização, como a divulgação para nossa rede das informações e interpretações mais recentes. Em 2004, essa preocupação resultou
em um seminário, de cunho mais acadêmico, chamado “O Campo das Religiões no Brasil: Continuidades e Rupturas”, e realizado em Juiz de
Fora, de 12 a 15 de agosto, do qual participaram cerca de 30 pesquisadores de diversas instituições do país, com o objetivo de discutir as
reconfigurações pelas quais passa o campo religioso brasileiro atual. Quanto à metodologia, foi privilegiado o debate entre os participantes,
estimulado por algumas exposições conduzidas por especialistas de cada área.

A programação foi a seguinte:

12 /08- 5a. feira

13/08 - 6a. feira
As religiões e o censo
Marcelo Camurça (Ufjf)
Diversidade religiosa?
Antônio Flávio Pierucci
(USP)
Debate
Os sem religião
Regina Novaes (Ufrj)

O trânsito religioso
Luiz Roberto
(Puccamp)

Benedetti

14 /08- sábado
Evangélicos e
pentecostais
Antônio Mendonça
(Unimep)
Ronaldo Almeida
(Unicamp)

15/08 - domingo
Novas questões
Paula Montero (USP)
Reação: Lea Peres
(Ufmg)
Debate.

Debate
Minorias Religiosas
Fechamento
Emerson Giumbelli (Ufrj) Faustino Teixeira (Iser
Assesssoria e Ufjf)
Circuitos NeoRenata Menezes (Iser
Esotéricos
Assessoria)
José Guilherme Magnani
(USP)
Debate

Debate
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12 /08- 5a. feira
Abertura
Faustino Teixeira
(Iser Assessoria e Ufjf)

As ciências sociais e
a religião
Antônio Flávio Pierucci
(USP)

13/08 - 6a. feira
Catolicismo
Cecília Mariz (Uerj)
Brenda
Carranza
(Unicamp)
Reação: Renata Menezes
(Iser Assessoria)

14 /08- sábado
Afro-brasileiros
Patrícia Birman (Uerj)
Vagner G. da Silva
(USP)
Reação: Fátima Tavares
(Ufjf)

Debate

Debate

Filme: Atos de fé

Filme: Santa Cruz

15/08 - domingo

Além dos expositores e debatedores, participaram do seminário Ana Lúcia Meyer (Ufjf), Elienai Castellano (Ufjf), Flávio Conrado (Ufrj),
Francisco Pereira Neto (Ufjf), Ivo Lesbaupin (Iser Assessoria e UFRJ), Leila Amaral (Ufjf), Lúcia Ribeiro (Iser Assessoria), Paulo Fernando C. de
Andrade (Iser Assessoria e PUC-Rio), Sandra Sá Carneiro (Uerj) Sérgio Brissac (Ufrj), Solange Rodrigues (Iser Assessoria), Veronica Melander
(Iser Assessoria), Volney Berkenbrook (Ufjf).
O seminário foi gravado e os responsáveis estão trabalhando na edição de um livro.

2.8 – Juventude, Religião e Política
Responsável: Solange Rodrigues
No atual programa trienal, Juventude passou a ser considerado um tema transversal às atividades do Iser Assessoria. Em 2004 realizamos
assessorias, organizamos uma mesa-redonda e um seminário, participamos de espaços de interlocução com parlamentares, outros especialistas
e militantes de movimentos juvenis. Além disso, iniciamos uma parceria para a realização de uma pesquisa nacional sobre a juventude
brasileira. O eixo em torno do qual se articulam este conjunto de atividades é o apoio aos processos de construção da cidadania dos jovens. Os
temas mais discutidos nas assessorias foram: a situação da juventude brasileira, políticas públicas de juventude, direitos dos jovens, formas de
participação social da juventude brasileira, imagens socialmente construídas sobre a juventude
Ao longo do ano realizamos dez assessorias abordando aspectos sociológicos da problemática juvenil, como pode ser observado no anexo 1,
envolvendo cerca de 600 pessoas. Elas foram solicitadas por organismos eclesiais (Setor Juventude da CNBB, Instituto de Pastoral de
Juventude de Porto Alegre, Pastoral de Juventude do Regional Leste 1, por duas dioceses e por uma paróquia), e nelas estiveram presentes
assessores de organizações juvenis (clérigos, religiosas/os, leigas/os), jovens envolvidos em pastorais e movimentos sociais, agentes de
pastoral e animadores de comunidades. Uma outra atividade reunindo jovens estudantes e professores universitários foi o painel Imagens da
juventude, inserido no curso de extensão Imagem e Sociedade: perspectivas das Ciências Sociais, onde discutimos as formas como a juventude
vem sendo apresentada nas produções cinematográficas.
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Dentre as atividades que ajudamos a realizar destaca-se o seminário regional “Juventude e Direitos”, promovido pelo Instituto da Cidadania,
nos marcos do Projeto Juventude, nos dias 29 e 30 de janeiro. Outros parceiros na iniciativa foram o Ibase, a Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e o Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense. O seminário reuniu cerca de 120
militantes de organizações juvenis e alguns especialistas e foi organizado em torno a três oficinas temáticas: Juventude e direitos humanos;
Juventude e direito à cidade; e Juventude e direito à participação. Renata Menezes representou o Iser Assessoria na mesa de abertura e
Solange Rodrigues foi uma das organizadoras do seminário e fez a sistematização das propostas apresentadas pelas três oficinas.
Também enviamos um jovem assessor (Sandro Marcelo do Rosário Hilário) como nosso representante no Seminário Internacional sobre
Políticas Públicas de Juventude, promovido pelo Instituto da Cidadania, ainda no contexto do Projeto Juventude. O objetivo do seminário foi
apresentar e discutir a formatação das experiências institucionais das políticas públicas para a juventude pelo mundo, visando a busca de
propostas para as políticas nacionais.
Um outro nível de interlocução com especialistas e com jovens sobre os problemas da juventude e suas possíveis soluções deu-se nas
audiências públicas da Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, que ao final dos seus
trabalhos irá apresentar, ao governo do estado e aos deputados, sugestões de políticas públicas voltadas para a população jovem. Participamos
de três dessas audiências.
Neste conjunto de atividades destacamos a pesquisa “Juventude Brasileira e Democracia – participação, esferas e políticas públicas”, uma
iniciativa das Ongs Ibase e Pólis, que busca realizar um diagnóstico abrangente sobre as formas, conteúdos e sentidos da participação dos
jovens entre 15 e 24 anos, nas esferas sociais públicas e políticas, considerando esses sujeitos e tal participação como estratégicos para a
consolidação do processo de democratização da sociedade brasileira. A pesquisa está sendo realizada em oito regiões metropolitanas (Belém,
Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre), tendo sido formada uma rede de instituições (Ongs e
universidades) para realizar a pesquisa. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro a pesquisa está sob a responsabilidade do Iser Assessoria e
do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense, que reuniu uma equipe - Solange Rodrigues (supervisora regional), Alexandre
Aguiar e Marilena Cunha (pesquisadores) - para realizar o trabalho, que foi iniciado em julho de 2004 e deverá se estender até agosto de 2005.
A pesquisa envolve uma parte quantitativa, na qual foram entrevistados oito mil jovens (destes, 1400 no Rio de Janeiro), e uma parte
qualitativa, através da realização de 40 grupos de diálogo, atingindo 200 jovens em cada região metropolitana. Em agosto e dezembro de 2004
foram realizados dois seminários com os supervisores regionais para: definição das questões a serem abordadas; apreensão da metodologia
empregada na parte qualitativa; elaboração dos instrumentos de pesquisa; e planejamento das próximas etapas.
Neste ano de 2004 continuamos atendendo solicitações de bibliografia especializada feitas por pesquisadores e militantes sociais. E temos
participado de eventos que reuniram especialistas, jovens, técnicos de Ongs: duas pessoas da equipe participaram do seminário “Relações
Familiares, Religião e Sexualidade” promovido pelo GREFAC / CLAM - Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos.

2.9 – Intercâmbio teológico-pastoral com Moçambique
Responsável: Veronica Melander

21

Em 2004, o projeto de intercâmbio entre Brasil, Moçambique e Suécia, mais exatamente entre Iser Assessoria, no Rio de Janeiro, a Diocese
Anglicana dos Libombos, na parte sul de Moçambique, e a Igreja Luterana de Västeras, na Suécia, entrou em sua terceira fase.
Na duas fases anteriores, o pessoal do Iser Assessoria havia realizado seminários teológicos em Moçambique, em 2002 e 2003. Avaliando a
experiência, os parceiros concordaram que a terceira etapa deveria ser uma viagem em outra direção, de Moçambique ao Brasil. Para viabilizar
esta proposta, a Igreja Sueca ofereceu meios para uma estadia de quatro moçambicanos ao Brasil (duas mulheres e dois homens), durante
três semanas, e de um sueco, durante duas semanas.
A visita se realizou de 5 a 26 de janeiro de 2004. Da diocese dos Libombos em Moçambique vieram padre Carlos Simão Matsinhe, dona Alice
Mauricio Lange, dona Rita Miguel Francisco e padre Isaias Armando Andrice. Pela Suécia, veio Anders Hagman, um jornalista que participou das
atividades e as documentou.
O propósito da visita era dar formação e inspiração para as/os moçambicanas/os e o sueco para que elas/es depois pudessem multiplicar de
alguma maneira as experiências nos seus países. Também visava dar às/aos brasileiras/os uma oportunidade de encontrar moçambicanos/as e
compartilhar as suas experiências, dentre outras coisas, sobre sociedades multirreligiosas e multiculturais. Os visitantes participaram de um
curso bíblico, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, organizado pelo Cebi da região Sudeste. Também visitaram projetos e experiências
com ênfase em saúde e na organização das mulheres. E ainda participaram de celebrações de cunho ecumênico.
Além da terceira fase ter sido muito bem avaliada por tod@s @s participantes, os parceiros aproveitaram para discutir as possibilidades de
intercâmbio no futuro. Foi decidido pedir à Suécia que apóie o projeto por mais três anos e também que procure envolver participantes suecos
mais massivamente. Ficou claro que a ênfase, no futuro, deveria ser a leitura popular da Bíblia e os métodos para contextualizar e relacionar a
realidade social com o Evangelho. Estes métodos devem ser multiplicados para toda a base da Igreja Anglicana em Moçambique. Uma outra
forma de intercâmbio que foi discutida é quanto ao desenvolvimento social, especialmente na área de saúde. Nesta área, o Brasil pode prestar
uma importante contribuição pois tem experiências interessantes de como se pode fazer muito com poucos recursos, mobilizando pessoas. Um
exemplo é o trabalho da Pastoral da Criança, ou o uso de plantas medicinais. Também foi discutido como o intercâmbio poderia ajudar o
seminário anglicano em Maputo.

2.10 – Cooperação com a Igreja da Suécia
Desde novembro de 1998 o Iser Assessoria conta com a presença e o apoio de uma cooperante da Missão da Igreja Sueca (SKM), a teóloga
Veronica Melander. Ao longo desses anos, Veronica tem colaborado na organização de diversas atividades, como seminários, jornadas, debates
e cursos promovidos pela instituição. Ela mantém contato com as Cebs e a pastoral popular, elabora informações sobre a conjuntura religiosa e
política brasileira para a Suécia, e desde 2001 organiza o programa de intercâmbio teológico-pastoral com Moçambique.
Além disso, Veronica desenvolve uma pesquisa própria sobre relações inter-religiosas entre as igrejas cristãs e as religiões afro-brasileiras, para
a qual tem feito contato com pesquisadores e representantes de tradições religiosas em diversos estados do país. A pesquisa resultará em um
livro sobre dupla pertença religiosa. Os resultados também serão divulgados num livro de caráter mais popular, com o título provisório de
“Teologia da libertação e diversidade religiosa”.
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2.11 – Apoio Local para Desenvolvimento e Paz
A partir de 2001, o Iser Assessoria passou a prestar serviços de apoio local para a agência canadense Desenvolvimento e Paz (D&P), de forte
presença no apoio a Ongs e movimentos sociais no Brasil. Para tanto, foi estabelecido um convênio entre as duas organizações, que envolve a
elaboração de pareceres pelos membros da equipe de assessores sobre os projetos apresentados por entidades brasileiras a D&P. Além disso, o
convênio inclui a avaliação anual mais detalhada de um grupo e/ou projeto, e a organização de um seminário dos parceiros da entidade no
Brasil.
Neste ano foram realizadas as seguintes atividades:
- Foram dados 13 pareceres sobre projetos, por diversos membros de nossa equipe;
- Acompanhamos uma equipe de filmagem canadense a serviço da D&P em suas atividades em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. Também
ajudamos a organizar sua viagem;
- Colaboramos na organização das viagens de Charmain Levy pelo Brasil;
- Ivo Lesbaupin participou do Seminário organizado por D&P com seus parceiros da América Latina para discutir o programa da instituição para
o próximo qüinqüênio. O seminário foi realizado em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

2.12 – Participação na Rede de Centros Laicos Conesul
Responsável: Renata Menezes
Desde 1996, o Iser Assessoria é membro de Conesul – uma rede latino-americana de centros ecumênicos laicos (www.redconosur.com), que é
uma das sete regiões de OIKOSNET – a “rede global de centros laicos, academias e movimentos de interesse social, trabalhando por
comunidades justas, participativas, sustentáveis e Inclusivas”. A Rede Conesul agrega entidades ecumênicas que atuam na formação popular,
preocupadas com a construção da solidariedade e da paz, e tem por objetivo a troca de experiências, de metodologias e de vivências, bem
como a realização de atividades de formação em conjunto. Criada inicialmente apenas para congregar centros do extremo sul da América, nos
últimos anos a rede ampliou seu raio de ação, subindo até o Caribe, para incluir outros países de fala hispânica, a fim de articular e empoderar
centros ecumênicos que neles já estejam em atividade.
Sua atuação se dá em dois níveis:
1) ao nível sul-americano, articula dezenove entidades ecumênicas. Elas são, por país: Argentina: Centro Nueva Tierra (CNT); Centro
Ecuménico Cristiano de Córdoba (CEXC); Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC); Fundación Kairós. Brasil: Centro Ecumênico de Evangelização,
Capacitação e Assessoria (CECA); Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos (CEBI); Iser Assessoria. Chile: Centro Ecuménico Diego Medellín;
Colectivo Con-spirando; Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE); Colômbia: Centro de Formación Regional Académica y Laboral;
Equador: Fundación de Desarrollo y Servicio Comunitario Vertiente de Vida; Paraguai: Comité de Iglesias Para Ayudas de Emergencias
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(CIPAE); Peru: Proceso KAIRÓS; Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS); Uruguai: Centro Emmanuel; Centro de Investigación y
Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE); Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU); Venezuela: Acción Ecuménica.
Para manter a rede articulada, realiza-se um encontro-assembléia anual, bem como intercâmbios de pessoal ao longo do ano e um curso de
formação de lideranças, de caráter regional, mais ou menos a cada dois anos (CLLT regional – Course for Lay Leadership Training).
2) ao nível mundial, Conesul articula-se às outras seis redes regionais que compõem a Oikosnet: Acisca (Ásia), Aclca (África), Meatrc (Oriente
Médio), Cepacasa (Caribe), Narda (EUA e Canadá), EAALCE (Europa). Nesse nível, Conesul envia representantes a um encontro anual, a
reuniões de trabalho e aos cursos globais (mundiais) de formação de lideranças (CLLT global). Oikosnet, uma rede global de centros laicos, é
vinculada ao Conselho Mundial de Igrejas – CMI.
Renata Menezes é a representante do Iser Assessoria na Rede Conesul. Além disso, ela faz parte da coordenação da Rede, participando
também, como sua representante, de reuniões da Oikosnet.
Em 2004, as atividades da Rede das quais Iser Assessoria participou foram as seguintes:
- A reunião anual da rede mundial, Oikosnet, coube à Conesul, e foi organizada no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de junho, por Renata Menezes,
com o apoio administrativo de Iser Assessoria. Para esse encontro foram recebidos representantes de todas as regiões de Oikosnet. Além de
questões administrativas sobre a organização, a forma de gerência e o financiamento de Oikosnet, foram discutidas as possibilidades de
atuação no mundo contemporâneo, em favor da paz e do diálogo, e em articulação com as questões propostas pelo Fórum Social Mundial.
- Aproveitando a presença de Nuha Khoury, diretora da rede do Oriente Médio (Meatrac) e militante da causa palestina, o Iser Assessoria
organizou duas conferências para Nuha: uma própria (29/06 - ver debates); outra na PUC-Rio (30/06).
- A reunião anual da rede Conesul realizou-se em Buenos Aires, Argentina, de 4-9 de outubro. Foi o XI Encontro anual da rede, com o tema
“Outra Economia é possível. Paz, globalização e injustiça econômica. Novas estratégias de solidariedade e companheirismo para a construção
de reconciliação e paz”. Tratou-se de uma experiência singular, pois pela primeira vez realizamos em nosso encontro uma consulta Inter
Regional, isto é um encontro que envolveu as outras duas redes das Américas: Cepacasa (Caribe) e Narda (América do Norte). Por essa razão,
além de Renata, Ivo Lesbaupin também participou desse encontro.

2.13 – Participação na ABONG
Responsáveis: Ivo Lesbaupin e Solange Rodrigues
O Iser Assessoria é filiado à ABONG - Associação Brasileira de Ongs - desde 1997, e tem participado de reuniões, seminários e fóruns
promovidos pela entidade.
Névio Fiorin e Ivo Lesbaupin participaram, nos dias 13 e 14 de abril, no Rio de Janeiro, do seminário nacional de avaliação do Governo Lula
organizado pela ABONG. O evento reuniu 70 representantes de Ongs de todo o país e os participantes fizeram um balanço do primeiro ano do
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governo. Houve três mesas: 1. Sobre o significado do governo Lula: cultura política, desenvolvimento, sustentabilidade; 2. Diferentes olhares
sobre o governo Lula: políticas sociais universais, segurança alimentar, políticas urbanas, combate às desigualdades; 3. O Governo Lula e os
processos de participação (Plano Plurianual de Ação, Conselhos etc.). No cômputo geral, a avaliação foi bastante crítica, tanto no que se referiu
à política econômica – continuidade daquela de FHC -, quanto no referente à participação – restrita ao caráter consultivo.
Continuamos participando do Fórum da Abong Regional Sudeste, que promoveu quatro assembléias regionais, com os seguintes temas:
25 de março: Desafios para a democratização do Estado do Rio de Janeiro: o papel das Ongs / sociedade civil.
25 de maio: O papel das Ongs e sua relação com o Estado.
13 de julho: Marco legal e identidade das Ongs.
8 de dezembro: Planejamento das atividades de 2005.
Além dessas assembléias, a Abong Sudeste promoveu em 26 e 27 de outubro o seminário “Marco legal e o papel das Ongs na construção do
espaço público: dilemas e desafios na conjuntura atual”. Duas pessoas da equipe de coordenação do Iser Assessoria participaram do seminário.

2.14 – Participação na Rede de Cursos de Formação Pastoral
Responsável: Névio Fiorin
O Iser Assessoria, como organização promotora do Curso do Rio, participa desde 1998 de uma rede que articula diferentes iniciativas de
formação teológico-pastoral e sociopolítica voltadas para a formação do laicato brasileiro. Fazem parte da rede, além do Curso do Rio, o Curso
de Verão de São Paulo (Cesep), Curso de Verão de Goiânia - GO, Curso Ecumênico de Pastoral Popular do Rio Grande do Sul (Ceca), Curso de
Verão na Terra do Sol de Fortaleza – CE, Curso de Inverno de Ipatinga – MG.
Também participam alguns cursos bíblicos que utilizam a mesma metodologia: Flor e Canto de Petrópolis - RJ, Curso Bíblico Ecumênico de Lins
- SP, Encontro de Formação de Lideranças de Araçatuba - SP, Curso de Férias de Muriaé - MG.
Uma vez por ano, a rede promove um seminário de reflexão sobre a pastoral popular, de balanço dos cursos e de intercâmbio de experiências
metodológicas, que em 2004 foi realizado de 16 a 18 de abril em Goiânia-GO. Neste ano foi feito um cartaz conjunto, com a divulgação de
todos cursos, buscando alimentar a rede e ampliar a cooperação entre as diferentes iniciativas.

2.15 – Colaboração com a revista Social Compass
Responsável: Renata Menezes
Desde 1994 o Iser Assessoria responsabiliza-se pelo levantamento anual de todos os artigos sobre religião publicados por cientistas sociais nas
principais revistas acadêmicas do Brasil. Esse levantamento - que inclui a classificação temática dos artigos - é enviado à revista Social
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Compass, editada na Bélgica pela Universidade de Louvain, que dedica um número especial a cada ano para a publicação da bibliografia
internacional de Sociologia das Religiões.

2.16 - Outras atividades de Intercâmbio e Cooperação
Em nosso trabalho, temos mantido contatos com entidades como o CAAL (Centro Alceu Amoroso Lima, de Petrópolis), o Cesep (Centro
Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular), o Grupo Emaús, o Movimento Fé e Política.
Neste ano o Iser Assessoria enviou um dos monitores do curso para fazer um aprofundamento no curso de ecumenismo do Cesep, em julho,
cuja tema era “Educar para a justiça e a paz”, e cujo alcance é latino-americano. Também enviamos um grupo de quatro monitores do Curso
do Rio (dois homens e duas mulheres) ao IV Encontro do Movimento Fé e Política, em dezembro, que reuniu em Londrina cerca de 3 mil
militantes, e que teve como tema “Utopias da fé e realidades da política”.
Há ainda duas atividades de destaque quanto à cooperação. Uma é a Agenda Pós-Neoliberal. Desde o início de 2004, Ivo Lesbaupin participa
como animador, a convite do Ibase, no projeto “Agenda Pós-Neoliberal”, que também tem como parceiros a Fundação Rosa Luxemburgo, o
Attac Brasil, Action Aid, o Portal Porto Alegre, a Articulación Feminista Marcosur e Viva la Ciudadanía. Este projeto, vinculado ao Fórum Social
Mundial, visa pensar alternativas concretas ao neoliberalismo, em três eixos: democracia, desenvolvimento e relações internacionais. Trata-se
de pensar os passos concretos para reinventar a democracia, promover um outro tipo de desenvolvimento e implementar um novo tipo de
relações internacionais. Os animadores organizaram seminários para debater cada um dos três eixos temáticos durante a Conferência da
UNCTAD (em junho, em São Paulo), no Fórum Social das Américas (em julho, em Quito), no Fórum Social Chileno e no Fórum Social Nordestino
(em novembro, em Santiago e em Recife). O resultado destes seminários foi levado ao FSM em Porto Alegre, em janeiro de 2005 e foi
publicado na revista Democracia Viva (cf. www.ibase.br – revista Democracia Viva n. 25). Os textos apresentados nestes seminários
encontram-se em www.ibase.br/agenda_pos_neo/.
Outra atividade importante foi o apoio que demos ao seminário “Gênese das Cebs”, sobre a origem das comunidades eclesiais de base,
organizado pelo programa de documentação “Memória e Caminhada”, da Universidade Católica de Brasília, sob a responsabilidade de Pedro A.
Ribeiro de Oliveira. Em 19 de novembro, no Rio de Janeiro, organizou-se um seminário para registrar depoimentos sobre a origem das Cebs, e
o Iser Assessoria o apoiou, cedendo o espaço, providenciando a gravação do encontro e recebendo os participantes: José Oscar Beozzo,
Marcelo Barros, Tereza Cavalcanti, Francisco Orofino, Manfredo Oliveira, Ivo Lesbaupin, Faustino Teixeira, Jether Ramalho, Cláudio Ribeiro,
Névio Fiorin, Solange Rodrigues.
No anexo V, apresentamos um quadro identificando seminários, congressos e outros eventos promovidos por Ongs e outras instituições nos
quais o Iser Assessoria esteve presente.
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ANEXO I - Relação das assessorias dadas em 2004
Data

Cidade – UF

Instituição solicitante

Tema

Atividade

Participantes

Nº

Porto Alegre - RS

Realidades Juvenis

Curso

A Teologia Hoje

Encontro

Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as,
seminaristas/junioristas
assessores e pesquisadores

41

Maceió - AL

Instituto de Pastoral de Juventude
de Porto Alegre
Diocese de Maceió

29/01 a
30/01
29/01

Rio de Janeiro – RJ

Instituto da Cidadania

Juventude e Direitos

Seminário

assessores e pesquisadores, jovens

Ipatinga - MG

Equipe Ampliada das Cebs

O Cotidiano das CEBs - Apresentação
da pesquisa

Encontro

02/02 a
06/02
03/02

São João de Meriti - RJ

Paróquia São João Batista

Curso

189

Rio de Janeiro - RJ

Colégio Teresiano

Perspectivas Pastorais para o ano de
2004
Análise da conjuntura nacional

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, bispos, clérigos, religiosos/as,
assessores e pesquisadores
Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as

Palestra

professores/as

150

08/02

Volta Redonda - RJ

Curso Sul Fluminense

Compromisso do Cristão na Sociedade

Curso

Agentes de pastoral

10/02 a
18/02
14/02

Nova Iguaçu - RJ

Diocese de Nova Iguaçu

Curso

Agentes de pastoral, clérigos

Duque de Caxias - RJ

Reunião

São João de Meriti - RJ

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade
Agentes de pastoral

40

15/02
27/02

Nova Iguaçu - RJ

Diocese de Duque de Caxias e
São João de Meriti
Paróquia de Éden - São João de
Meriti
Seminário Paulo VI

Fundamentos Bíblicos para o ano de
2004
Igreja Católica e Poder Político no
Brasil
Novas Diretrizes Pastorais da Igreja

85

01/03 a
28/06
06/03

Petrópolis - RJ

Instituto Teológico Franciscano

Curso

bispos,
clérigos,
seminaristas/junioristas
estudantes

Rio de Janeiro - RJ

Paróquia Cristo Redentor

Curso

Agentes de pastoral, clérigos

19/01
21/01
21/01

a

Curso

135
80

42
110

12/03

Arrozal - RJ

Leste 1 - Articulação de Cebs

Encontro

animadores/as de comunidade

40

16/03 a
17/03
20/03

Petrópolis - RJ

Franciscanos do Brasil

Campo Religioso Brasileiro

Curso

religiosos/as

20

Rio de Janeiro - RJ

Políticas Públicas de Juventude

Encontro

Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as

12

21/03

Duque de Caxias - RJ

Pastoral de Juventude - Regional
Leste 1
Paróquia N. S. do Pilar

Teologia dos Ministérios

Encontro

80

26/03

Belo Horizonte - MG

Partido dos Trabalhadores

Avaliação da conjuntura política

Reunião

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Políticos

30/03

Rio de Janeiro - RJ

Colégio Santa Tereza

A Bíblia - livro da Revelação

Palestra

professores/as

75

31/03

Juiz de Fora - MG

Participação da sociedade
gestão de políticas públicas

Palestra

lideranças populares

40

03/04

Duque de Caxias - RJ

Assessoria
de
articulação
institucional da Prefeitura de Juiz
de Fora
Diocese de Duque de Caxias

Campo Religioso Brasileiro

Curso

lideranças populares

30

Data

Cidade – UF

Instituição solicitante

Tema

Atividade

Participantes

Nº

05/04 a
07/04

Rio de Janeiro - RJ

Paróquia Santa Rita

A água - tema sócio-pastoral a partir
da CF 2004

Curso

Agentes de pastoral, clérigos, religiosos/as

56

na

religiosos/as,

46

A reflexão teológica e a leitura popular
da Bíblia
Sociologia da Religião e Campo
Religioso Brasileiro
As novas diretrizes pastorais da Igreja
no Brasil
Análise da conjuntura

civil

Palestra

10

30
46

6

27

08/04

Rio de Janeiro - RJ

Colégio Maria Raythe

16/04 a
18/04
17/04

Goiânia - GO

SOTER Regional Centro Oeste

Os desafios da sociedade atual e a
educação
A Teologia hoje

Palestra

professores/as

63

Encontro

assessores e pesquisadores

30

Duque de Caxias - RJ

Diocese Duque de Caxias

Campo religioso brasileiro: catolicismo

Curso

animadores/as de comunidade

25

20/04 a
25/04
06/05 a
08/05
08/05

Porto Alegre - RS

PUC Porto Alegre

Reunião

assessores e pesquisadores, professores/as

10

Recife - PE

UNICAP

Reunião

assessores e pesquisadores, professores/as

15

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias

Preparando o Fórum Mundial de
Teologia - critérios
A Teologia e a Ciência da Religião no
Brasil
Religiões mediúnicas

Curso

animadores/as de comunidade

25

11/05

Santa Izabel - ES

Leste II - Sub-Regional ES

Diálogo Inter-Religioso

Encontro

Agentes de pastoral, clérigos

80

11/05

Rio de Janeiro - RJ

Novamérica

Mulheres e homens em parceria:
cidadania em plural
O reconhecimento civil da Teologia

Palestra

assessores
e
pesquisadores,
professores/as, jovens
assessores e pesquisadores

80

200

12/05

São Paulo - SP

EST e UNESP

14/05

Campinas - SP

PUC Campinas

Espiritualidade e Experiência religiosa:
um potencial libertador?

Encontro

14/05 a
16/05
15/05

Campinas - SP

PUC Campinas

Seminário

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias

Catolicismo no Brasil hoje (Mesa
redonda)
Campo religioso: pentecostalismo

assessores
e
pesquisadores,
professores/as, estudantes, público em
geral
assessores e pesquisadores, professores/as

Curso

animadores/as de comunidade

25

22/05 a
23/05
22/05

Rio de Janeiro - RJ

Curso do Rio

Encontro

Diocese de Itaguaí

Curso

animadores/as de comunidade, lideranças
populares
animadores/as de comunidade

25

Itaguaí - RJ

Construir a paz com
solidariedade
A Bíblia na catequese

26/05

Nova Iguaçu - RJ

lideranças populares

30

Rio de Janeiro - RJ

Qual o futuro do trabalho no nosso
país?
Imagens da juventude

Curso

02/06

Centro de Formação Política da
Diocese de Nova Iguaçu
IFCS/UFRJ e NAV/UERJ

Curso

assessores e pesquisadores, estudantes

60

04/06

Rio de Janeiro - RJ

Casa da Gávea

Seminário

Barra Mansa - RJ

Diocese de Volta Redonda

14/06

São Paulo - SP

Ibase

Democracia

Seminário

religiosos/as, professores/as, Diretores e
Coordenadores de Escola
Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade,
lideranças
populares,
religiosos/as
público em geral

30

05/06

O Diálogo inter-religioso no contexto
latino-americano
Análise da conjuntura nacional

17/06

Rio de Janeiro - RJ

Bento Rubião

Fortalecimento Comunitário

Seminário

lideranças populares, técnicos

18/06 a
20/06
19/06

Brasília - DF

CNBB

A formação política cristã

Reunião

São João do Meriti - RJ

Colégio Santa Maria

Jesus no evangelho de Marcos

Curso

bispos,
religiosos/as,
assessores
pesquisadores, professores/as
professores/as

22/06

Juiz de Fora - MG

Seminário da Floresta

Os buscadores de diálogo

Seminário

Data

Cidade – UF

Instituição solicitante

Tema

Atividade

23/06

Nova Iguaçu - RJ

Diocese de Nova Iguaçu

Conjuntura da Igreja

Debate

justiça

e

Reunião

Encontro

assessores
e
professores/as, estudantes
Participantes

8

150

153

100

25
40

e

45

pesquisadores,

30

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares

28

Nº
50

28

23/06

Rio de Janeiro - RJ

PUC Rio de Janeiro

Relações de gênero e educação

Seminário

assessores e pesquisadores, professores/as

100

26/06

Arrozal - RJ

Diocese de Volta Redonda

Volta Redonda - RJ

Diocese de Volta Redonda

Assembléi
a
Palestra

bispos,
clérigos,
seminaristas/junioristas
Agentes de pastoral

210

26/06
01/07 a
02/07
08/07 a
10/07
12/07

Rio de Janeiro - RJ

Diocese do Rio de Janeiro

Fundamentos bíblico - teológicos de
nossa realidade eclesial
Análise da conjuntura nacional e
internacional
Os católicos e as eleições municipais

Reunião

bispos, assessores e pesquisadores

Cabo Frio - RJ

Paróquia São Cristóvão

Leitura popular da Bíblia

Curso

animadores/as de comunidade

260

Belo Horizonte - MG

SOTER

Corporeidade como desafio teológico
na América Latina

Seminário

180

12/07
16/07
13/07
16/07
18/07
23/07
19/07
20/07
26/07

a

Belo Horizonte - MG

SOTER

Corporeidade e Teologia

Seminário

clérigos,
religiosos/as,
seminaristas/junioristas,assessores
e
pesquisadores, estudantes
assessores e pesquisadores, professores/as

a

Fortaleza - CE

Curso de Verão na Terra no Sol

Curso

animadores/as de comunidade

320

a

Crato - CE

Diocese de Crato

Seminário

assessores e pesquisadores, professores/as

200

a

Rio de Janeiro - RJ

Congregações Carmelitas

O Êxodo - processo pedagógico de
libertação
Padre Cícero e o contexto de seu
tempo
Análise de Conjuntura

Encontro
Seminário

animadores/as
religiosos/as
público em geral

Palestra

jovens

Quito (Equador)

Ibase

Democracia

28/07

Rio de Janeiro - RJ

Paróquia São João Evangelista

30/07

Rio de Janeiro - RJ

01/08 a
02/08
05/08

Rio de Janeiro - RJ

Revista
Super
Interessante
Religiões
Diocese do Rio de Janeiro

Juventude: ensino e mercado
trabalho
Franciscanismo no Brasil

Duque de Caxias - RJ

Diocese de Duque de Caxias

09/08

Nova Iguaçu - RJ

18/08

Rio de Janeiro - RJ

Religiosas Inseridas
Populares
Rádio Viva Rio

23/08 a
28/08
24/08

Genebra (Suíça)

de

de

religiosos/as,

40

comunidade,

7

180

35
100
25

Entrevista

-

Os católicos e as eleições municipais

Reunião

bispos, assessores e pesquisadores

As Cebs Hoje

Debate

Agentes de pastoral

25

A ação das comunidades na atual
conjuntura política e econômica
Juventude e políticas públicas - debate

Encontro

religiosos/as

15

Pão para o Mundo

Ética hoje

Encontro

assessores e pesquisadores

35

Rio de Janeiro - RJ

Iser Assessoria

Seminário

público em geral

60

29/08 a
02/09
30/08 a
01/09

Fribourg (Suíça)

INSECT

Políticas públicas de juventude
Brasil: cenários e desafios
Teologia Latino-Americana

Reunião

assessores e pesquisadores

São Paulo - SP

CESEP

Movimentos sociais urbanos

Curso

Agentes de pastoral, lideranças populares

20

Data

Cidade – UF

Instituição solicitante

Tema

Atividade

Participantes

Nº

30/08 a
03/09

Queimados - RJ

Diocese de Nova Iguaçu - RJ

Metodologia de Educação Popular

Curso

animadores/as de comunidade

93

nos

Meios

no

7

Entrevista

-

6

29

01/09 a
02/09
04/09 a
05/09
13/09 a
17/09
15/09

Rio de Janeiro - RJ

Diocese do Rio de Janeiro

Os católicos e as eleições municipais

Reunião

bispos, assessores e pesquisadores

Volta Redonda - RJ

Políticas públicas de juventude

Seminário

bispos, jovens

41

Os ministérios na Bíblia

Curso

Agentes de pastoral

86

Rio de Janeiro - RJ

Diocese de Barra do Piraí e Volta
Redonda
Paróquia Santa Rita - Diocese de
N. Iguaçu
Rádio Viva Rio

Entrevista

18/09

Duque de Caxias - RJ

Paróquia Santa Clara

Ciclo de debates sobre Religião &
Cinema
Fé e política na conjuntura atual

18/09

Belo Horizonte - MG

Setor Juventude da CNBB

Realidade de juventude brasileira e
políticas públicas de juventude
Ministérios a serviço da vida

Encontro

Nova Iguaçu - RJ

Debate

7

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares
Agentes de pastoral, bispos, religiosos/as

50
130

19/09

Duque de Caxias - RJ

Paróquia Nossa Senhora do Pilar

Encontro

animadores/as de comunidade

22/09 a
23/09
22/09

Juiz de Fora - MG

Instituto Teológico do Seminário
Arquidiocesano de Juiz de Fora
CDDH Petrópolis

Mística, ética e política

Curso

Eleições municipais 2004 - debate

Debate

professores/as, estudantes,
geral
público em geral

24/09 a
26/09
28/09

Miguel Pereira - RJ

A missão urbana em Paulo

Curso

Agentes de pastoral

42

assessores e pesquisadores

12

Nova Iguaçu - RJ

Reflexões de pesquisa: interfaces entre
antropologia e história
Bíblia e ecologia

Palestra

29/09

Palestra

Rio de Janeiro - RJ

Reunião

21/10

Rio de Janeiro - RJ

Análise do primeiro turno das eleições
municipais
Avaliação do Governo Lula

Agentes
de
pastoral,
religiosos/as,
assessores e pesquisadores
Agentes de pastoral, lideranças populares

24

21/10

Palestra

professores/as, estudantes

15

22/10

Juiz de Fora - MG

Casa de Encontros Ermida Ssma.
Trindade
IFCS/UFRJ
Mestrado
e
Doutorado em História
Centro Sociopolítico da Diocese
de Nova Iguaçu
Pastoral
de
Favelas
da
Arquidiocese do Rio de Janeiro
ETER - Escola Técnica Estadual
República
Universidade Salgado de Oliveira

A ética do cuidar em saúde

Encontro

professores/as, estudantes

60

26/10

São Paulo - SP

CESEP

A economia do Reino

Curso

bispos, clérigos

16

01/11

Rio de Janeiro - RJ
Chicago (EUA)

07/11 a
14/12
07/11

Santa Cruz de la
Sierra (Bolívia)
Duque de Caxias - RJ

Developpement Et Paix

Culto aos Santos e Dia de Todos os
Santos
Migração e religião: a experiência dos
brasileiros migrantes no Sul da Flórida
Preparação do programa para a
América Latina 2006-2011
Avaliação e planejamento pastoral

Entrevista

06/11

SBT - Sistema
Televisão
Loyola University

12/11 a
14/11
12/11

Governador Valadares
– MG
Rio de Janeiro - RJ

Data

Cidade – UF

Partido dos Trabalhadores - Dep.
Durval Ângelo
Curso do Rio Oeste - Iser
Assessoria
Instituição solicitante

15/11

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese do Rio de Janeiro

Petrópolis - RJ

Rio de Janeiro - RJ

Brasileiro

de

Paróquia N. S. do Pilar

72
público

em

25
200

20

0

Palestra

professores/as, estudantes

Consultori
a
Encontro

Agentes
de
pastoral,
assessores
pesquisadores
animadores/as de comunidade

Espiritualidade e Política - Análise de
Conjuntura
Os clamores do povo na atualidade

Encontro

Prefeitos, vereadores e militantes políticos

Palestra

Tema

Atividade

animadores/as
religiosos/as
Participantes

As Cebs Hoje

Palestra

de

30
e

comunidade,

Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade, lideranças populares

38
80
150
70
Nº
215

30

18/11

Nova Iguaçu - RJ

Seminário Paulo VI

Fundamentos de antropologia bíblica

Debate

bispos, clérigos

26/11

Recife - PE

Ibase

A Reinvenção da Democracia

Seminário

público em geral

27/11 a
28/11
28/11

Valença - RJ

Diocese de Valença

Realidade da Juventude Brasileira

Petrópolis - RJ

Paróquia Sagrado Coração

Perspectivas da Conjuntura para 2005

29/11

São Paulo – SP

PUC São Paulo

animadores/as de comunidade, bispos,
clérigos, religiosos/as
Agentes de pastoral, animadores/as de
comunidade
Assessores e pesquisadores

30/11

Rio de Janeiro - RJ

Arquidiocese do Rio de Janeiro

A Pós-graduação em Teologia e
Ciências da Religião: critérios de
avaliação
Cursos de Formação Política

Assembléi
a
Assembléi
a
Encontro

30/11

Rio de Janeiro - RJ

Escola de Serviço Social da UFRJ

01/12

Michigan (EUA)

Calvin College

04/12

Duque de Caxias - RJ

Paróquia Nossa Senhora do Pilar

13/12 a
15/12

Florianópolis - SC

SOTER Regional Sul

Pós-eleições municipais e rumos para a
esquerda
Gênero e Religião: a experiência das
CEBs no Brasil
Participação dos Leigos e Leigas na
Igreja: desafios
A relevância social da teologia

125
50
130
70
15

Encontro

bispos, assessores e pesquisadores

7

Debate

professores/as, estudantes

8

Encontro

professores/as, estudantes

40

Assembléi
a
Encontro

animadores/as de comunidade, clérigos

80

Assessores e pesquisadores

30
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Curso de Sociologia da Religião

Local: Petrópolis
Solicitante: Instituto Teológico Franciscano
Grupo atendido: estudantes
Duração: 1º semestre de 2004

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O objetivo do curso é apresentar aos alunos uma síntese das principais linhas de
abordagem que analisam o fenômeno religioso do ponto de vista das Ciências
Sociais e um painel sobre o campo religioso brasileiro, a partir das principais
tradições religiosas do país. Além da situação atual das religiões, será apresentado
um breve histórico de sua instauração no Brasil.

DATA

TEMA

01/3

Introdução: o estudo da religião pelas Ciências Sociais Programa:
conteúdo e formas de avaliação, cronograma e metodologia.

08/3

A abordagem antropológica 1: perspectivas evolucionistas.

15/3

A abordagem antropológica 2: a crítica ao etnocentrismo.

22/3

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Émile Durkheim.

29/3

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Karl Marx.

05/4

Contribuições teóricas ao estudo das religiões: Max Weber.

19/4

Abordagens contemporâneas: Peter Berger, D. Hervieu-Léger.

26/4

1a. avaliação: entrega de trabalho feito em casa
Questões sobre religiões no mundo contemporâneo

03/5

Campo religioso brasileiro - Metodologia para o trabalho de campo

10/5

Catolicismo
romanizado

17/5

Catolicismo brasileiro 2: Cebs e Carismáticos

24/5

Protestantismo 1: as Igrejas históricas.

31/5

Protestantismo 2: o Pentecostalismo.

07/6

Introdução ao estudo das Religiões mediúnicas 1 – Umbanda e
Candomblé.

14/6

Introdução ao estudo das Religiões mediúnicas 2 – Espiritismo.

21/6

Novos movimentos religiosos.

28/6

Apresentação dos trabalhos de grupo

brasileiro

1:

catolicismo

popular

e

catolicismo
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ANEXO II - Balanço das assessorias nos últimos anos

Quadro 1: Total de Assessorias dos últimos anos, por entidade solicitante

Entidades solicitantes

2000

2001

2002

2003

2004

Dioceses ou organizações diocesanas

10

13

21

22

24

Regionais ou órgãos da CNBB

18

14

05

06

04

Paróquias ou comunidades de base

10

21

20

15

14

Organismos pastorais, movimentos

04

09

11

03

05

Institutos de formação superior, universidades

19

18

27

25

21

Institutos religiosos

13

20

15

14

04

Organizações populares e Ongs

02

20

25

18

18

Outros

30

16

15

16

11

106

131

139

119

101

Total

Quadro 2: Total de Assessorias dos últimos anos, por tipo de atividade

Tipos de atividade

2000

2001

2002

2003

2004

Cursos

15

31

38

29

25

Conferências e debates

38

42

36

28

20

Assembléias e encontros

17

20

30

24

26

Congressos e seminários

17

14

20

24

14

Retiros

--

02

03

1

01

Outros

19

22

12

13

15

106

131

139

119

101

Total

Quadro 3: Pessoas diretamente atingidas nos últimos anos

Ano
Pessoas atingidas

2000
9.651

2001

2002

10.738

12.623

2003
8.896

2004
6.546
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ANEXO III - Temas das reuniões da equipe – 2004
Data

Temas

11/02

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma
sociologia das emergências. mimeo, 2003, 51 p.

10/03

CAVA, Ralph Della. “A direita cristã e o partido republicano”. Religião e
Sociedade. Rio de Janeiro: ISER, v. 23, n.1, julho 2003, p. 9-34.

24/03

SANCHIS, Pierre. “Desencanto e formas contemporâneas do religioso”. Ciências
Sociais e Religião. Porto Alegre: Associação de Cientistas Sociais da Religião do
Mercosul. año 3, n.3, oct. 201, p. 27-43.

14/04

FRY, Peter. “O espírito Santo contra o feitiço e os espíritos revoltados:
‘civilização’ e ‘tradição’ em Moçambique”. Mana 6(2), 2000, p 65-95.

28/04

RODRIGUES, Solange dos Santos. “Juventude, cultura e cidadania”.
Comunicações do ISER. ano 21, edição especial, 2002, p 225-246. O tema da
juventude no Iser Assessoria durante o triênio 2001-2003. mimeo, 6 p.
SPOSITO, Marilia Pontes. “ A institucionalidade pública e a oferta programática
para a juventude em nível nacional”, In:____.Os jovens no Brasil: desigualdades
multiplicadas e novas demandas políticas. São Paulo: Ação Educativa, 2003, 11
p.

12/05

MENEZES, Renata de Castro. A dinâmica do sagrado: um estudo antropológico
de um "santuário" católico no Rio de Janeiro. mimeo, 2004, p. 229-279.

19/05

LESBAUPIN, Ivo. Brasil: retrospectiva e perspectivas. mimeo, abril 2004, 9 p.

02/06

COMPARATO, Fábio Konder. Reflexões desabusadas sobre o abuso do poder
político. Mimeo, São Paulo. 14 de fevereiro de 2004, 14 p.

11/08

Preparação do Seminário "O campo das religiões no Brasil: continuidades e
rupturas" em Juiz de Fora / MG

25/08

LESBAUPIN, Ivo. A questão do Trabalho nos tempos atuais. Mimeo. Maio 2004,
14 p.

08/09

SANCHIS, Pierre. Fiéis & Cidadãos, Percurso de sincretismo no Brasil. Rio de
Janeiro: Ed Uerj, 2001, p.9-53.

22/09

BAUMAN, Zygmunt. Em busca do espaço público. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2000, p. 17-64, 205-211.

13/10

ALMEIDA, Ronaldo & MONTERO, Paula. Trânsito religioso no Brasil.mimeo, 2004,
p. 1-18.

10/11

BIRMAN, Patrícia. “Cultos de Possessão e pentecostalismo no Brasil: passagens”,
Religião e Sociedade. Rio de Janeiro: ISER, v. 17, n.1-2, agosto 1996, p. 90-109.

24/11

Imagens da juventude no cinema brasileiro. Filme.

01 e

Jornada – QUIJANO, Aníbal, “Colonialidade, poder, globalização e democracia”.
Revista Novos Rumos 2002, Ed. 37, p.4-28.

02/12

STEIL, Carlos Alberto, “Renovação carismática católica: porta de entrada ou de
saída do catolicismo? Uma etnografia do Grupo São José, em Porto Alegre (RS)”
Religião e Sociedade, 24(1), 2004, p.11-36.
15/12

BEZERRA, Marcos Otávio "Os pleitos e as redes políticas locais" In: _____. Em
nome das "bases": política, favor e dependência pessoal, Relume Dumará:
núcleo de antropologia da política, Rio de Janeiro, 1999.
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ANEXO IV - Textos e Publicações de 2004

ANDRADE, Paulo Fernando Carneiro de
Capítulos de Livros
“A educação do ser Humano realizada no Diálogo Fé e Cultura. A Contribuição
do Concílio Vaticano II” In: Gonçalves, Paulo Sérgio e Bombonatto, Vera
(orgs). Concílio Vaticano II. Análise e Prospectiva. 1ed, São Paulo, Paulinas,
2004, pp. 405-417.
“A Igreja Católica e o Estado Brasileiro”, In: Avelar, Lucia e Cintra, Antônio
(orgs). Sistema Político Brasileiro: Uma Introdução. 1 ed., São Paulo, Editora
UNESP e Konrad Adenauer Stiftung, 2004, pp. 317-326.
“Militância e Crise de Subjetividade”, In: Ribeiro de Oliveira, Pedro (org.). Fé
e Política. Fundamentos, São Paulo, Idéias e Letras, 2004, pp. 111-119.

Artigos
“Reflexões Teológicas sobre a relação Fé e Política”, Atualidade Teológica, VIII
(18): 358-390, 2004.

LESBAUPIN, Ivo
Artigos
“Governo Lula: balanço do primeiro ano”. Praia Vermelha (9): 10-33, 2003.

Manuscritos
Análise da Conjuntura Brasileira em 2003. A pedido do INESC, para a ALOP –
Associação Latino Americana de Organizações Populares, ms, 10 de junho de
2004, 15 p.
A questão do trabalho nos tempos atuais. Ms, 20 págs.

MELANDER, Verônica
Artigos
"Vart är Brasilien på väg?" (Para onde vai o Brasil?) Hela Jorden, (3): 11-13,
2004.
"Trafficking i Brasilien"
www.svenskakyrkan.se

(Trafficking

no

Brasil)

Publ

em

internet

"Milstolpar i hundra års missionsteologi" (100 anos de teologia da missão),
Svensk Kyrkotidning (1-2): 9-14, 2005.
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MENEZES, Renata de Castro
Livros
A dinâmica do Sagrado: rituais, sociabilidade e santidade num convento do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Núcleo de Antropologia da
Política / UFRJ, 2004.

Tese
A dinâmica do sagrado. Um estudo antropológico de um santuário católico no
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, PPGAS/ Museu Nacional / UFRJ, 2004. Tese de
doutorado (“Antropologia Social”).

Artigos
“A benção de Santo Antônio e a `religiosidade popular”. Estudos Sobre
Religião - Newsletter da Associação dos Cientistas Sociais da Religião do
Mercosul. (16): 2-6, dezembro de 2003.
“Saber pedir: a etiqueta do pedido aos santos” Religião e Sociedade, 24 (1):
46-64, outubro 2004.

Trabalhos Técnicos
O campo das religiões no Brasil. Texto redigido para o Curso Virtual de
Especialização em Ensino Religioso, da Universidade Católica de Brasília. Rio
de Janeiro, 2004 (90pp).

OROFINO, Francisco
Livros
MESTERS, C., FRIGÉRIO, T., E OROFINO, F., RECICLAR A VIDA - Círculos
Bíblicos sobre a ecologia. São Leopoldo: CEBI, 2004.
MESTERS, C., OROFINO, F., E VAONA, D., REVELAR A TERNURA DE DEUS Círculos Bíblicos sobre Isaías 40 a 66. São Leopoldo, CEBI, 2004.
SCHLAEPEFER, C., OROFINO, F., E MAZZAROLO, I., A BÍBLIA - Introdução
Historiográfica e Literária. Petrópolis: Vozes, 2004.

Capítulos de Livros
MESTERS, C. E OROFINO, F., “A prática pedagógica de Jesus de Nazaré”.
In:CESEP Educar para a Justiça, a Solidariedade e a Paz. Curso de Verão
2005. São Paulo: CESEP-Paulus, 2004, pp. 69-90.

SOUZA, Lúcia Ribeiro
Capítulos de livros
“Vida religiosa no contexto da juventude atual – Pesquisa e análises
prospectivas sobre Vida Religiosa no Brasil”. In: FABRI DOS ANJOS, Márcio
(Org.) Novas gerações e vida religiosa. Aparecida, SP: Ed. Santuário, 2004.
“Sexualidade”. In: BINGEMER, Maria Clara (org) - La iglesia de nuestros
sueños (no prelo)
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Artigos
“Homens e mulheres: igualdade na diversidade”. In LUCINDA, Ma. Da
Consolação e ANDRADE DE SOUZA, Marcelo G. ( org) - Mulheres e homens
em parceria: cidadania em plural. - Novamérica – Caderno no. 13 –
Novembro de 2004

Manuscritos
Corporeidade como desafio teológico na América Latina – Participação na
Mesa-redonda do Encontro do SOTER – Belo Horizonte, julho - 2004
Impressões sobre o Seminário Teologia e Migração. Universidade de Notre
Dame Texto de trabalho para a pesquisa “Brazilians in Florida: Lived Religion,
Space, and Power - Setembro 2004, mimeo, 03 p.
Migrantes brasileiros em terras norte-americanas: continuidades e diferenças
entre duas regiões. - Texto de trabalho para a pesquisa “Brazilians in Florida:
Lived Religion, Space, and Power”. Universidade de Notre Dame - mimeo –
Outubro de 2004.
Experiência religiosa e processo migratório - Texto em elaboração a ser
apresentado como um “Working Paper” para o Kellogg Institute for
International Studies Universidade de Notre Dame - mimeo - Novembro de
2004.

TEIXEIRA, Faustino Luiz Couto
Livros
No limiar do mistério. Mística e religião. São Paulo: Paulinas, 2004.

Capítulos de livros
“Karl Rahner e as religiões”. In: OLIVEIRA, Pedro Rubens de & PAUL, Claudio
(Orgs.). Karl Rahner em perspectiva. São Paulo: Loyola, 2004, pp. 243-262.
”O desafio da mística comparada”. In: TEIXEIRA, Faustino (Org.). No limiar do
mistério. Mística e Religião, São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 13-34.
“Rûmî: a paixão pela unidade”. In: TEIXEIRA ,Faustino (Org.). No limiar do
mistério. Mística e Religião, São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 291-320.
“Apresentação”. In: Claude Geffré. Crer e interpretar. A virada hermenêutica
da teologia. Petrópolis: Vozes, 2004, pp. 9-22.
“Espiritualidade do ecumenismo e do diálogo inter-religioso”. In: CEBs:
Espiritualidade Libertadora – Seguir Jesus no compromisso com os excluídos –
Texto base para o XI Intereclesial de CEBs. Belo Horizonte: Editora O Lutador,
2004, pp. 130-134.
“Os 25 anos do pontificado de João Paulo I”. CD-ROM Panorama 2004. Barsa.
Planeta Internacional, 2004 (código: CDPA 2004). Obs: o CDROOM
acompanhou O livro do ano (2004) da Enciclopédia Barsa.
“La
sfida
del
pluralismo
religioso
alla
teologia
In: Tomita, L. & Barros, M. & Vigil, M. (Orgs.).
Liberatori. Bologna: EMI, 2004, pp. 97-118.

latinoamericana”
I volti del Dio
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Artigos
"Diálogo inter-religioso: el desafio de la aceptación de la diferencia". In:
Alternativas (Revista de análisis y reflexión teológica), 11 (27): 89-108,
(Editorial Lascasiana, Managua, janeiro/junho 2004).
"O testemunho no mundo plural". In: Convergência, 39 (372): 202-211, maio
de 2004.

Entrevistas publicadas
“O pluralismo religioso como valor”. Revista Ir ao Povo, 9 (94): 26-29, junho
de 2004.
“Ardente defensor do pluralismo” (entrevista a Marco Lucchesi). Comunità
italiana, 10 (80): 6-7, julho de 2004.

Resenhas
« Croire et intérpreter. Le tournant herméneutique de la théologie ». Resenha
de livro de Claude Geffré. REB, 64 (254): 473-481, abril de 2004.

Trabalhos técnicos
Diálogo inter-religioso e convergência ética. Manuscrito para o curso de
educação à distância sobre educação religiosa da Universidade Católica de
Brasília. Julho de 2004 (80 pp.)

Equipe de Pesquisa Cebs (Ivo Lesbaupin, Lúcia Ribeiro, Névio Fiorin,
Solange Rodrigues)

Livros
As CEBs hoje: síntese de uma pesquisa em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Iser/Assessoria; CEBI, 2004.

Artigos
“Revisitando as CEB’s: um estudo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais”.
Revista Religião e Sociedade 24 (1): 147-176, Rio de Janeiro, outubro de
2004.

Manuscritos
Relatório final O cotidiano das Cebs: um estudo sobre comunidades de base
em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mimeo, 2004, 110 p.
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ANEXO V – Participações em congressos, seminários e
outros eventos
Data

Cidade - UF

Instituição
Promotora

Evento

Tema

24/01 a
31/01

São Paulo - SP

Développement et
Paix

Acompanhamento da
equipe para Gravação
de vídeo

Gravação e Movimento
dos Sem-Teto (MSTC) e
MST (Goiás)

29/01

Rio de Janeiro
- RJ

Iser Assessoria

Seminário Projeto
Juventude

Mesa de abertura Juventude e Políticas
Públicas

02/02

Rio de Janeiro
- RJ

Universidade de
Florença (professor
Arnaldo Nesti)

Ver sobre evento
www.asfernews.it

Filmes documentários
sobre religião no Brasil

03/02

Anchieta - RJ

Devéloppement et
Paix

Acompanhamento da
equipe para Gravação
de Vídeo

Projeto Final Feliz

13/03 a
16/03

Sainsville EUA

Universidade da
Flórida

Work-Shop

Migrantes Latinos na
Flórida: religião vivida,
espaço e poder

23/03 a
24/03

Rio de Janeiro
- RJ

Ibase

Seminário

Agenda pós-neoliberal

27/03 a
28/03

Correias - RJ

Grupo Emaús

Encontro

Conjuntura eclesial e
sócio-política

12/04

Rio de Janeiro
- RJ

Abong – Sudeste

Reunião

Desenvolvimento
Institucional da Abong

13/04 a
14/04

Rio de Janeiro
- RJ

Abong Nacional

Seminário

Avaliação do governo Lula

16/04 a
18/04

Goiânia - GO

Curso de Verão de
Goiânia

Encontro da Rede de
Cursos

A Formação de Laicato

24/05 a
25/05

São Leopoldo RS

UNISINOS

Congresso

Teologia hoje

08/06

Duque de
Caxias - RJ

Diocese e Editora
Vozes

Lançamento de livro

A Bíblia: Introdução
historiográfica e literária

30/06

Rio de Janeiro
- RJ

PUC-Rio/Oikosnet

Conferência

A questão Palestina Hoje

15/07

Juiz de Fora MG

Ordem 3º
Dominicana - Grupo
de leigos

Lançamento de vídeo

"Ato de fé"

16/07 a
17/07

Rio de Janeiro
- RJ

Ibase

Seminário de Pesquisa

Juventude Brasileira e
Democracia

26/07 a
30/07

Quito Equador

Fórum Social das
Américas

Fórum Social das
Américas

Outra América é possível!

02/08
04/08

Rio de Janeiro
- RJ

Centro Latino
Americano em
Sexualidade e
Direitos Humanos

Seminário

Relações familiares,
sexualidade e religião

29/08 a
30/08

Rio de Janeiro
- RJ

Missionszentrale der
Franziskaner (MZF)

Simpósio de
solidariedade EuropaBrasil

Construindo a
solidariedade

19/09 a
22/09

Notre Dame EUA

Universidade de
Notre Dame

Conferência

Migração e Teologia: uma
conferência internacional
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Data

Cidade - UF

Instituição
Promotora

Evento

Tema

20/09

Rio de Janeiro
- RJ

Comissão Especial de
Políticas Públicas de
Juventude da ALERJ

Audiência Pública

Juventude e cultura

04/10 a
09/10

Buenos Aires Argentina

Rede Cone Sul

Assembléia e
Encontro da Rede
Cone Sul

Outra Economia é
Poss~ivel

26/10 a
30/10

Caxambú - MG

ANPOCS

Encontro

XXVIII Encontro Anual

26/10 a
27/10

Rio de Janeiro
- RJ

Abong – Regional
Sudeste

Seminário

Marco Legal

19/11 a
21/11

Teresópolis RJ

Grupo Emaús

Encontro

Realidade Brasileira

19/11

Rio de Janeiro
- RJ

Iser Assessoria e
Memória e
Caminhada

Seminário com
Assessores

As Origens das CEBs no
Brasil

24/11 a
26/11

Recife - PE

Agenda PósNeoliberal

Fórum Social
Nordestino

A Reivenção da
Democracia

www. Antropologia.br

Entrevista

Marcel Mauss e a
Sociologia da Religião

03/12
09/12 a
11/12

Rio de Janeiro
- RJ

Ibase

Seminário de Pesquisa

Juventude Brasileira e
Democracia

11/12

Seropédica RJ

Articulação de CEBs
do Regional Leste 1

Seminário de
Assessores

Preparação do Onzinho

40

