
 
 
 
 
 
 

1ª Concorrência Latinoamericana de ensaios Globethics.net Ética, religião e violência 
 

A relação entre religião e violência parece ser uma opção sem mais, não 
obstante, a história dá evidências de convivência interna entre ambas. Não entanto, 
falar de religião não implica necessariamente falar de violência, são muitos os 
momentos na qual a religião, como parte da estrutura do laço social, tem sido 
instrumento legitimador de atos ou épocas de violência, ou inclusive sê-lo ela mesma 
em alguns casos. 

 
Também observamos que a vigência da pergunta pelos envolvimentos do 

religioso, a religião e suas consequências em todas as esferas do social vai em 
considerável aumento em vez de diminuir como se acreditaba. Hoje grandes conflitos 
obedecem a bases religiosas transformadas em ideologias de imposição, e o 
surgimento de novas ou renovadas espiritualidades crescem. 

 
Assim, a religião, cheia de sentido para uns e não tanto para outros, não deixa 

de ser, cada vez mais, um fator em tensão constante entre perspectivas de poder, 
saber, espiritualidades, formas de entender e ver o mundo; e sobre tudo não deixa de 
ser um agente influente nas decisões éticas da sociedade atual. 

 
A relação ética, violência e religião é uma triada quase insolúvel. Não existe 

fenômeno religioso que não contenha certo ônus de violência e posições eticamente 
definidas. É por todo o anterior que Globethics.net América do Sul, como instituição 
que promove a reflexão ética junto à perspectiva inter-religiosa e intercultural e suas 
instituições sócias na região: 
 

§ Grupo	  de	  Estudios	  sobre	  Religión	  e	  Incidencia	  Pública	  –	  GEMRIP,	  Argentina	  
§ Universidad	  Bíblica	  Latinoamericana	  -‐	  UBL,	  Costa	  Rica.	  
§ SPT,	  Servicios	  Pedagógicos	  y	  Teológicos,	  Argentina.	  
§ CLAI,	  Ecuador.	  
§ GIEPRA	   	   -‐	   Grupo	   Interdisciplinario	   de	   Estudios	   sobre	   el	   Pluralismo	  Religioso	   en	  

Argentina.	  	  
§ Facultad	  Latinoamericana	  de	  Ciencias	  Sociales	  –	  FLACSO,	  Argentina	  
§ CREAS,	  Centro	  Regional	  Ecuménico	  de	  Asesoría	  y	  Servicio,	  Argentina	  
§ Universidad	  Metodista	  de	  Sao	  Paulo.	  –	  Escuela	  de	  postgrados,	  Brasil	  	  
§ Universidad	  Bautista	  de	  Cali.	  
§ GlobeTheoLib	  –	  Global	  Theological	  Library.	  

 
Abre a convocatória  à 1ra Concorrência Latinoamericana de ensaios 

Globethics.net - Ética, religião e violência.  
 
1. Objetivo: 

 
Motivar, fortalecer, visualizar e aprofundar a reflexão latinoamericana sobre três 

eixos temáticos e suas possíveis relações:  
 



a) Ética;  
b) violência;  
c) religião. 
 
Os participantes deverão estabelecer relações dinâmicas entre eles. O ensaio 

deverá ser original e deverá evidenciar os envolvimentos contextuais concretas da 
reflexão dentro do espectro latinoamericano e/ou global. 

 
Dentro do eixo ética, poderá ser pensado a nível geral e/ou fazendo uso e/ou 

particularizando o ponto de vista do autor desde alguns de seus campos; a saber, 
bioética, ética empresarial, ética política, ética econômica, ética filosófica, entre outros. 
O mesmo aplica para o eixo violência. 

O eixo religião poderá ser abordado desde perspectivas sociológicas, 
antropológicas, teológicas, filosóficas, históricas, psicológicas, entre outras. Poderá ser 
feito referência à religião em geral ou particularizando em alguma das religiões 
existentes; Cristianismo, Islã, Hinduísmo, Budismo, Zoroastrismo, religiões de matriz 
africana, entro outras. Em nenhum caso a concorrência procurará ser confessional, 
antes bem será plural, ainda que os ensaios possam conter dita perspectiva. Podendo-
se realizar assim, por exemplo, ensaios com interesses como: 

§ Bioética, legitimação religiosa pela força.  
§ Características e tensões da relação ética política, religião e violência. 
§ Exemplos de casos de violência religiosa e as ações éticas possíveis no 

meio do conflito. 
§ Aspectos éticos específicos a ter em conta na relação violência e religião.  
§ Novas espiritualidades e princípios éticos.  
§ O religioso estruturante e seu conteúdo ético conflitivo. 
§ O islã e sua ética de não violência. 
§ Cristianismo, violência do sagrado em vigência.  
§ O budismo e sua ética em frente à violência do contexto latinoamericano.  
§ A fronteira entre a religião como violência e o religioso como instrumento do 

violento. 
§ Reflexões éticas sobre casos de religião e violência a nível regional ou 

local.  
§ Projetos educativos no marco da Ética e a formação religiosa; estratégias 

para enfrentar os problemas de violência.  
 
2. Destinatários: 

§ Estudantes Universitários e/ou graduados (Colado grau, Mestrado e 
Doutorado).  

§ Jovens profissionais vivendo ou estudando em um dos países de América 
Latina.  

§ Toda pessoa interessada na reflexão das ciências da religião, a teologia, as 
ciências humanas e a ética.  

§ Todos os participantes devem estar registrados em Globethics.net. Não se 
aceitaram participantes não registrados. 

3. Datas:  
§ Data limite para a entrega dos artigos: 6 de Novembro de 2015.  
§ Entrega de resultados 15 de Dezembro de 2015. 

 
4. Idioma:  

§ Os ensaios podem ser apresentados em espanhol e português. 
 

 



 5. Formato:  
§ Os textos devem ter a estrutura de um ensaio e estar em formato Doc ou 

PDF. 
§ A extensão mínima será de 3 000 palavras e a extensão máxima de 5 000 

palavras, sem contar a bibliografia, os anexos, os quadros e imagens que o 
artigo pudesse ter. 

§ Deve ser feito referência explícita a pelo menos três ensaios da base 
bibliográfica de http://www.globethics.net/es 

§ Tanto o ensaio como a “Carta de licença Creative Commonts 2.5” (anexo 1) 
devem ser anexados e enviados em um (1) sozinho email.  

§ Ver todas as demais normas de apresentação (letra, bibliografia, etc.) em 
anexo 2. 

§ O ensaio deverá ser enviado a compereligion2015@gmail.com até o 6 de 
Novembro inclusive. 

 
6. Prêmios:  

Os ensaios ganhadores receberão um certificado e um prêmio em numerário:  
1º Lugar (USD 300 em numerário/equivalente à moeda local do ganhador/a)  
2º Lugar (USD 200 em numerário/equivalente à moeda local do ganhador/a) 
3º Lugar (USD 100 em numerário/equivalente à moeda local do ganhador/a) 
 

§ Os artigos ganhadores farão  parte de um livro que será publicado por 
Globethics.net em uma de suas coleções como parte da reflexão ética 
latinoamericana. Sairá em espanhol e existe a possibilidade de que seja 
traduzido ao inglês. Estará em formato digital inicialmente.  

§ Todos os ensaios participantes farão parte da coleção digital Globethics.net 
que levará o mesmo nome da convocação. 

 
7. Processo de avaliação: 
 O programa regional Globethics.net América do Sul junto a suas instituições 

sócias tem estabelecido um processo de avaliação para os artigos que recebe em 
consideração. Ao receber um artigo, a equipe de leitores/revisores (conformado por 1 
ou 2 pessoas da cada instituição participante) avaliará a pertinência acadêmica do 
mesmo e seu cumprimento estrito das normas editoriais estabelecidas. Depois, como 
acadêmicos experientes nos temas que abordam os artigos, se avaliarão sua 
originalidade, atualidade e domínio da bibliografia; clareza na argumentação; 
qualidade da redação; qualidade científica do artigo; e a importância e pertinência do 
tema. Tudo se fará com base em um formato internacional de avaliação que será 
proporcionado à cada leitor/revisor. Com base na pontuação final que recebam ditos 
artigos/ensaios a direção geral de Globethics.net ponderará os resultados que darão 
lugar a os/as participantes premiados/as.  

 
Obrigado por sua difusão e participação 
 

Atenciosamente 
Deivit Montealegre. 
Executivo de programa Globethics.net Sur América 
FLACSO Argentina (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 
Ayacucho 555 (C1026AAC) 
Oficina 38 
Email: montealegre@globethics.net 


