Apresentação
o ano de 1999 foi um ano repleto de projetos, aconte
cimentos e realizações no Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (UF.lF), doravante
denominado, a partir de sua reformulação, pela sigla PPCIR. Dando
continuidade a sua intenção de albergar um programa que se firme
cada vez mais como um dos centros de referência, em nível de
Brasil, na área do ensinQ e da pesquisa sobre a religião e as religiões,
o Departamento de Ciência da Religião envidou esforços
significativos no sentido de dar início, em pequena escala, a um
curso de doutorado já no ano de 2000. Aguarda-se agora a auto
rização de funcionamento. Como não poderia deixar de ser, Numen
tanto registra como congratula-se com tal iniciativa, e está ampla
mente sintonizada como essa efervescência institucional que, em
se concretizando, certamente irá se refletir em produtos visíveis no
contexto do Núcleo de Estudos e Pesquisa da ReligiãO (NEPREL),
do qual a revista é veículo privilegiado.
Com a idealização do curso de doutorado, intensificaram-se
sobremaneira as atividades de docência e pesquisa em nosso meio.
Alegramo-nos com os concursos já realizados, que oxalá trarão
contribuições importantes ao nosso grupo de professores e
pesquisadores. São esses o do Prof. Dr. Eduardo Gross, teólogo,
assíduo colaborador de Numen, e estudioso da área de herme
nêutica teàlógica e filosófica, em suas intersecções com a religião
e as religiões, mormente as do Ocidente - o Prof. Eduardo teve
seu contrato de professor visitante (MEC) renovado, até sua
nomeação definitiva; e da Prof. Dra Fátima Regina Gomes Tavares,
socióloga, e estudiosa de novas formas de espiritualidade/
religiosidade no contexto urbano e de apropriação ambígua da
modernidade - a Prof. Fátima está atualmente contratada como
professora substituta e já atuando no âmbito do programa, até sua
nomeação definitiva. Além desses, tivemos a presença em nosso
meio de vários professores visitantes: o Dr. Riolando Azzi, que teve
seu contrato renovado por mais um ano, ao lado de seus vários
projetos de publicação; o Dr. Leonardo Boff, que nos brindou, como
a toda a UF.lF e mesmo ao público mais amplo de Juiz de Fora, com
várias conferências ao longo de sua permanência de três meses

como docente do mestrado; e a Dra Vitória Peres de Oliveira, estudiosa
do Islã, especialmente do Sufismo, e que fica conosco ao menos por
mais um semestre.
Também os textos deste número de Numen refletem, por
um lado, a participação de professores que colaboraram com 
e/ou visitaram - o PPCIR durante 1999; e, por outro, a parti
cipação de autores que, mais à distância, demonstram sua
sintonia com os projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito
do NEPREL. Em Racionalidade e Compromisso Religioso, Mikael
Stenmark, professor na Universidade de Uppsala, Suécia,
apresenta-nos um dos resultados de sua pesquisa na área da
filosofia da religião. O contexto mais amplo para sua discussão
da crença religiosa pode ser buscado em aspectos da filosofia
analítica e da renovada discussão contemporânea, no âmbito
anglo-saxão, sobre as possibilidades do teísmo. Após, em

Teologia e Pós-Modernidade: Encontros e Desencontros,
Wolfgang Schürger, que atualmente busca sua habilitação
docente depois de ter se doutorado em teologia, apresenta
nos um texto interessante, motivado em parte pelo contexto
latino-americano, que investiga as possíveis correlações entre
a desconstrução na filosofia e o pensamento teológico. Antonio
Gôuvea Mendonça, um grande amigo de nosso Programa de
Pós-Graduação, propõe um texto de revisão valioso para este
momento de busca de paradigmas vivido pelais ciência/s da
religião no Brasil, intitulado Fenomenologia da Experiência
Religiosa. Esse texto já faz a transição dos temas filosóficos e
teológicos para a contribuição, advinda da antropologia da
religião, de Leila Amaral Luz, professora ativamente participante
no PPCIR: Quando o Espírito Encontra-se na Mercadoria apre
senta mais uma contribuição para o debate sobre novas formas de
religiosidade/espiritualidade e a questão do consumo. O último
artigo, de Beatriz Helena Domingues, historiadora com ampla atuação
no PPClR e no NEPREL, discute um tema que espelha as predileções
da autora: A Filosofia e Ciência Modernas nos ES,aitos do
Padre Simão de Vasconcelos aborda um aspecto da relação entre
modernidade e tradição no pensamento jesuítico trazido à
América e nela refletido.
Excepcionalmente, entre os artigos e as recensões, e como
uma maneira de honrar Leonardo Boff pela passagem de seus
sessenta anos - o mesmo Leonardo que tanto nos honrou com
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sua visita prolongada no ano de 1999 -, publicamos um
depoimento seu, até agora inédito, intitulado Balanço aos Sessenta:
Entre a Cátedra de Pedro e a Cadeira de Galileu Galilei. Além dos
cinco artigos, e do depoimento de Leonardo Boff, temos neste
número recensões dos seguintes livros: Emma Brunner-Traut (org.),
Os Fundadores das Grandes Religiões- por Volney Berkenbrock;
Domenico Pizutti et alii, Sociologia da Religião, por Jorge Atilio
Silva lulianelli.
Uma última observação, desta feita sobre o texto de Wilhelm
Dilthey publicado em Numen, v. 2., n. 1, e intitulado O Surgimento
da Hermenêutica: após o árduo trabalho encomendado ao tradutor,
o editor tomou conhecimento que preexistia uma tradução ao
português de Portugal, publicada no Porto: É nossa convicção,
porém, que no caso desse texto uma outra tradução, cuidadosa e
mais atual, dirigida especificamente ao contexto brasileiro, não há
de ser demasiada.
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