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OBJETIVOS

 A principal fonte desta pesquisa são os 
depoimentos orais. Assim, a metodologia do 
estudo está focada na História Oral, na 
perspectiva da entrevista de final aberto. Por meio 
da qual será possível ouvir os fieis das correntes 
religiosas expressarem suas trajetórias religiosas.

A cidade de Caxias do Sul, na serra gaúcha, vem 
sendo caracterizada, nas últimas décadas, por 
um fenômeno religioso: as conversões ao 
Judaísmo e ao Islã. Situada em região de 
colonização italiana e tradicionalmente católica, 
adquiriu, ao longo de sua história nos séculos 
XX e XXI, particularidades religiosas, 
transformando-se em um dos municípios

 

        BIC/UCS

Este estudo busca analisar os diferentes processos 
de consolidação das correntes monoteístas, 
judaica e muçulmana, em Caxias do Sul. O 
entendimento das correntes religiosas e suas 
trajetórias sociais é de singular importância para o 
ensino de História; pois promove o 
reconhecimento das diferenças e o respeito das 
diferentes crenças. Desta forma, o objetivo maior 
do trabalho centra-se em promover a tolerância 
religiosa por meio do conhecimento de distintas 
religiões. Bem como, elaborar um material 
paradidático que contemple os grupos analisados.

METODOLOGIA

DISCUSSÃO

•A pesquisa se encontra ainda na fase de coleta 
de fontes.

 

brasileiros com a maior quantidade de casas 
de religião de matriz afro-brasileira. Mas, esse 
processo de popularização de diferentes 
crenças assumiu, na referida localidade, uma 
singularidade: a busca por religiões 
monoteístas não cristãs. Uma parcela da 
população caxiense tornou-se muçulmana ou 
judia. Os estudos acadêmicos negligenciam 
estas comunidades, mantendo sua história 
restrita a oralidade. 
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