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Objetivo: Discutir questões relacionadas com a vida e a morte nas tradições religiosas.

Resumo: Esta oficina será dividida em três fases distintas de execução. A primeira terá 
como foco reflexão a partir da utilização de metodologias ativas, que apresentam e/ou 
simulem diferentes situações de morte e morrer,  buscando significados e experiências 
pessoais prévias sobre a questão,  como introdução da discussão da morte como um 
evento de vida, evidenciando a possibilidade de que a consciência da finitude humana 
pode agregar maior qualidade na vida dos homens. Na segunda parte, utilizando-se de 
exposição dialogada, abordagem teórica sobre a origem e sentido da vida e da morte a 
partir  das  tradições  religiosas,  a  saber:  Religiões  Nativas  (Indígenas),  Afro-brasileiras 
(Umbanda e Candomblé), Espiritismo, Religiões Orientais (Hinduísmo, Budismo, Taoísmo 
e Xintoísmo) e Semitas (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo). No  encerramento, terceira 
fase  do  trabalho,  a  partir  de  relatos  orais  dos  participantes  da  oficina,  avaliação  do 
processo  desenvolvido  com foco nos  possíveis  acréscimos  de  conhecimento  sobre  o 
tema trabalhado e/ou necessidades de mudanças e adequações.

Palavras-chave:  vida  e  morte;  tradições  religiosas;  ancestralidade;  reencarnação; 
ressurreição.
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