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Entre os Conferencistas e Palestrantes Principais Estão Incluidos: 

 

Ed Bernbaum – Professor Dr. de religiões comparadas e mitologia. Membro sênior 

do The Mountain Institute e autor do livro premiado Sacred Mountains of the World 

(Montanhas Sagradas do Mundo) e The Way to Shambhala (O Caminho para 

Shambhala) 

 

Ben Orlove – Professor Dr. de Antropologia, Pesquisador e Cientista Sênior no 

International Research Institute for Climate and Society (Instituto Internacional de 

Pesquisa do Clima e Sociedade), e Co-Diretor do Center for Research in 

Environmental Decisions (Centro de Pesquisa em Decisões Ambientais) 

 

David Rothenberg – Professor Dr. de Filosofia e Música e autor dos livros Why Birds 

Sing: A Journey Into the Mystery of Bird Song (Porque os Pássaros Cantam: Uma 



Viagem ao Mistério do Canto das Aves) e Survival of the Beautiful: Art, Science and 

Evolution (A Sobrevivência do Belo: Arte, Ciência e Evolução) 

 

Propostas de Apresentação de Trabalhos  
É com entusiasmo que A Sociedade Internacional para o Estudo da Religião, Natureza 

e Cultura (ISSRNC) e seus parceiros, o India China Institute (Instituto Índia China) (ICI) 

em The New School (A Nova Escola), a American University’s Center for Latin 

American and Latino Studies (Centro Universitário Americano para Estudos Latino-

Americanos e Latinos) (CLALS), e o International Centre for Integrated Mountain 

Development (Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das 

Montanhas) (ICIMOD), anunciam uma conferência internacional com o tema geral 

“Montanhas e Paisagens Sagradas”.  

 

Desde a sua fundação em 2006, a ISSRNC vem promovendo pesquisa crítica sobre o 

complexo relacionamento entre o ser humano, as dimensões religiosas das suas 

culturas, e o meio ambiente em que vivem e do qual evoluíram. A conferência deste 

ano será composta por diversos simpósios temáticos baseados em pesquisas de 

campo recentes realizadas pelo Sacred Himalaya Initiative (Iniciativa Himalaia 

Sagrado) do India China Institute (Instituto Índia China) que analisam as intersecções 

entre a religião, natureza e cultura. 

 

A conferência procura explorar criticamente as formas pelas quais os significados e 

valores das paisagens sagradas se entrelaçam com suas comunidades diversas, com 

atenção especial as paisagens montanhosas. Através de um diálogo interdisciplinar 

refletiremos sobre os tipos de significados que moldam, e são moldados, pelas 

mudanças climáticas, extinção em massa, crescimento demografico e degradação 

ecológica das montanhas, florestas, rios e outras paisagens sagradas. 

 

À medida que entramos na nova era geológica a qual cientistas e estudiosos chamam 

de Anthropocene, diversas comunidades globais das montanhas começam a encarar 

os desafios crescentes sociais, econômicos, políticos e ecológicos. O derretimento de 

http://www.indiachinainstitute.org/initiatives/sacred-himalaya-initiative/
http://www.indiachinainstitute.org/initiatives/sacred-himalaya-initiative/


geleiras, a mudança de sistemas agrícolas, os conflitos sobre a mineração e extração 

de recursos, os riscos de meios de subsistência, e os efeitos da mudança climática 

global errática representam desafios futuros e desconhecidos para muitas 

paisagens sagradas, incluindo comunidades das montanhas e ecossistemas de todo 

o mundo, bem como os seres humanos e não humanos que deles dependem. 

 

Convidamos estudiosos de todas disciplinas, incluindo história e estudos ambientais, 

estudos científicos, antropologia, filosofia, ciências políticas, estudos religiosos e 

geografia, a apresentarem propostas relacionadas com paisagens sagradas. 

 

As Propostas Podem Abordar Qualquer um dos Seguintes Temas: 

• Desafios e oportunidades para as paisagens sagradas no século XXI 

• Conceptualizações teóricas e/ou religiosas de local, espaço e paisagem 

• Negociação comunitária, mudança climática e espiritualidade da montanha 

• Conhecimento tradicional / local e seus efeitos na justiça social e ecológica 

• Sustentabilidade do ecossistema e o futuro dos povos das montanhas e 

florestas 

• Destruição do ecossistema e o destino da comunidade não humana 

• As montanhas como ecossistemas diversificados e locais de negociação 

religiosa 

• Manifestações do sagrado em paisagens diversificadas 

• Negociação de desafio ambiental através de práticas rituais 

 

O Congresso será composto por diversos Simpósios Temáticos e oferece espaços e 

oportunidade de propostas para comunicações, oficinas, mesas-redondas, entre 

outros formatos.  

 

Para maiores informações sobre o formato de propostas de trabalho e bolsa de 

viagem use o Link do The International Society for the Study of Religion, Nature & 

Culture or contate Dra. Elaine Nogueira-Godsey (nogueirelaine@gmail.com)  
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