Apresentação
É com imenso prazer que apresentamos ao leitor e à leitora o sex
to fascículo da revista Numen, que entra, assim, sem interrupções,
em seu quarto ano. Apesar de entender-se como órgão do Núcleo
de Estudos e Pesquisa da Religião (NEPREL), vinculado ao Progra
ma de Pós-Graduação em Ciência da Religião (PPCIR-UFJF), Numen
continua a caracterizar-se como uma revista aberta à variedade de
pesquisadores e da pesquisa em todo o amplo espectro dos estu
dos sobre a religião e as religiões. Os artigos publicados neste
número de Numen manifestam esta característica ao continuarem
a cobrir, como de costume, uma variedade de interesses temáticos.
Com grande esforço de nossa parte, foi possível retomar a
tradição, interrompida aqui e ali, de oferecer artigos em tradução
que podem contribuir, de alguma maneira, para o avanço das pes
quisas em Ciência da Religião. Somos tremendamente gratos ao
Prof. Or. Michael Pye, atualmente na Universidade de Marburg,
República Federal da Alemanha, por ter-nos gentilmente permiti
do a publicação de seu artigo Estudos da Religião na Europa: Es
truturas e Projetos. Eis o primeiro artigo deste número de Numen.
Damos as boas-vindas ao texto altamente informativo e perspicaz
do Or. Pye, e entendemos esta sua contribuição como um subsídio
e impulso a mais em nossa tarefa, ainda inacabada, de auto-refle
xão metodológica e disciplinar. Estendemos também nosso obri
gado ao Or. Eduardo Gross, por ter dedicado parte de seu precio
so tempo à tradução.
O segundo artigo de nossa revista vem do Mestre em Ciên
cia da Religião Vinicius Mariano de Carvalho, que concluiu re
centemente, sob minha orientação, um trabalho significativo so
bre o tema "religiãO e literatura" a partir da obra do poeta gaúcho
Mario Quintana. Seu artigo, intitulado Religião e Literatura: Algu
mas Inter-Relações Possíveis, reflete parte da discussão metodológica
ali empreendida.
Oe nosso colega na PUC-SP, Frank Usarski (professor visi
tante da Universidade de Hannover), vem o terceiro artigo, A Crí
tica de Karl Seidenstücker ao Cristianismo: Reflexões Sobre Um
Capítulo da História do Budismo na Alemanha. O título já diz

tudo: trata-se de uma abordagem histórica e isenta de uma rela

ção inter-religiosa específica na Alemanha, vista a partir de uma
de suas personangens centrais. O foco recat cronologicamente,
sobre o começo do século, e sobre a discussão pública num perí
odo de grande crise espiritual. O editor, assim como os demais
colegas do PPCIR, aprecia a possibilidade de dar continuidade,
também em Numen, a nosso diálogo com o Dr. Usarski. Vai aqui
também nossa saudação a sua mais recente iniciativa: a criação
do periódico eletrônico RNER: Revista de Estudos da Religião. Os
textos dos números 1 e 2 podem ser acessados no endereço
http:\\www.rever.br.ms.
Da Argentina (e do Mercosul!) nos chega a contribuição
valorosa de Gustavo Andrés ludueiía, intitulada Dos Experiencias
Místicas de lo Numinoso. O texto de luduena foi apresentado,
oralmente, nas "X Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Amé
rica latina: Sociedad y Religión en el Tercer l'1ilenio", realizadas
de 3 a 6 de outubro de 2000, em Buenos Aires. A partir de um
instrumental analítico em parte conhecido e em parte inovador,
temos aqui um trabalho comparativo que coteja, entre st a mística
do catolicismo praticado pelos monges beneditinos e o espiritis
mo da Escola Científica Basilio. É com satisfação que divulgamos
parte do trabalho realizado num fórum já tão reconhecido de es
tudos da religião, a saber, as Jornadas sobre Alternativas Religio
sas na América latina, das quais professores ligados ao nosso
programa têm participado assiduamente.
Como último artigo, temos novamente a honra de apresen
tar um texto de um dos membros de nosso Conselho Editorial, um
pioneiro da organização das Ciências da Religião no Brasil e grande
amigo do PPCIR, do NEPREL e de Numen: Antonio Gouvêa Men
donça. Mendonça nos brinda com um estudo intitulado Jesus e
os Últimos Liberais: Um Estudo Sobre Jolm Mackay, Hany E. Fosdick
e Miguel Rizzo (Extrema se tangunt). Prossegue, assim, na sua im
portante tarefa de investigar e recuperar aspectos centrais presen
tes em uma tradição pluralíssima que, segundo o próprio autor,
encontra, na religião do liberalismo protestante e como um de
seus anelos centrais, o apelo "à razão, à experiência e à liberdade
na esfera doutrinaI, assim como uma ênfase na divina imanência e
no imperativo ético do evangelho",

Na seção de recensões, temos dois textos de mestrandos do
PPCIR: Histórias Para o Ser, de Rodrigo Toledo França; e Salvações
e Pluralismo de Orientação, de Sílvia Schwartz. O primeiro é uma
recensão da aclamada biografia de Rüdiger Safranski, Heidegger.
um mestre da Alemanha entre o bem e o mal, ao passo que o
segundo faz o mesmo com o livro de S. Mark Heim, Salvations.
Truth and Difference in Religion. O primeiro texto visa a contri
buir, a modo de pano-de-fundo, para estudos em desenvolvimen
to sobre a relação de Heidegger com a religião, respectivamente o
sagrado. Já o segundo apresenta uma obra de um pensador da
teologia das religiões que certamente merecerá mais atenção no
contexto dos estudos brasileiros sobre o tema.
Além das seções habituais de nossa revista, oferecemos ao
leitor e à leitora, atendendo a solicitações e sugestões vindas de
vários quadrantes, um apêndice. Nele constam os autores, os títu
los, a respectiva área de concentração e orientador(a) das disser
tações de mestrado defendidas no âmbito do PPCIR até a presente
data. Entendemos que desta forma se poderá divulgar parte do
trabalho desenvolvido no Brasil em nossa área de estudos, ao menos
enquanto a ANPTER (Associação Nacional de Pós-Graduação em
Teologia e Religião), inclusive por carência de recursos, não pu
der criar mecanismos e condições mais eficazes de divulgação
das produções de nossa área. Esperamos, nos próximos números
de Numen, poder publicar também os resumos das dissertações
em curso. O mesmo será feito no caso das teses de doutorado,
que inicia suas atividades neste ano de 2001 com seis estudantes,
divididos por duplas entre as três linhas de pesquisa do PPCIR:
Religião e Diálogo, Modernidade e Religião e Campo Religioso
Brasileiro.
A todos desejamos uma boa leitura, contando com sua ha
bituai colaboração nas sugestões à revista e na sua divulgação
cada vez maior. Para assinaturas, dirijam-se por favor à EDUFJF:
editora@editora.ufjf.br.
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