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 Esta é uma edição especial para a Revista Jesus Histórico. Ela marca mais 

uma etapa dos desafios que o Laboratório de História das Experiências Religiosas 

(LHER) tem se ocupado, que é: metodologias e diálogos transdisciplinares para 

pensar as experiências religiosas. Neste sentido, o volume 19 buscou publicar os 

dados finais provenientes dos debates travados entre os dias 7 e 9 de Junho de 

2016 no Instituto de História (IH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

em formato de um dossiê denominado “Arqueologia e Experiências Religiosas”.  

Cabe-nos sublinhar que todos os artigos foram previamente analisados pelo 

nosso convidado, o professor Doutor Ondemar Dias, participante também do evento 

e que nos brindou com uma excelente apresentação do dossiê, expondo em linhas 

gerais os desafios de se pensar o saber arqueológico e estudos de caso.  

Os artigos que compõem esta edição são:  

1) “Arqueologia Urbana no Rio de Janeiro: Sítio Arqueológico da Leopoldina”, 

de Claudio Prado de Mello. 

2) “História da Intolerância e vestígios históricos para a reconstrução de 

uma memória coletiva das religiões de matrizes africanas”, de Ivanir dos Santos.   

3) “Cultura e ritual no sambaqui de amorins: uma história através de 

macrovestígios vegetais”, de Natacha Souza Pinto. 

4) “Diálogos entre xamanismo ameríndio e xamanismo ayahuasqueiro 

urbano”, de Lígia Duque Platero. 

5) “Os yawanawa e as cidades: sobre um modo de ser na aldeia e de estar na 

cidade”, Renan Reis.  

6) “A cura através do cipó: reflexões sobre espiritualidade e terapêutica na Arca da 

Montanha Azul”, de Rodrigo Rougemont da Motta.  
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7) “Aplicações dos termos Arqueologia Histórica e Sítio Arqueológico 

Histórico para o campo de pesquisa brasileiro”, de Rodrigo Pereira.  

8) “Processos formativos e uso do fogo no sambaqui de Cabeçuda - SC”. 

 

Além destes artigos contamos ainda com a resenha do livro “A Egiptomania: 

O Egito no Brasil” de Margaret Marchiori Bakos e escrita por Amanda Martins 

Hutflesz e Maria Regina Candido. 

 

No mais, desejamos a tod@s uma boa leitura! 

 

Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2017. 

 


