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Ementa: O que têm em comum o êxodo hebreu, o regresso de Ulisses, os pés feridos de
Édipo, a subida de Jesus a Jerusalém, a divina comédia e os contos de Guimarães Rosa? São
roteiros de experiências de sentido que só se dão/se transmitem a caminho. Nenhuma religião
prescinde de modelos pedagógicos para perpetuar sua experiência fundante; mas também é
provável que os modelos educativos laicos sejam, afinal, secularização de uma religião.
Seguiremos os roteiros de viagem acima, tendo por foco como a literatura/textos fundadores
de religião dão conta desse mote da travessia [que está, por ex., na raiz avr da palavra
“hebreu”] no processo de constituição de seus sistemas de significação. Com este fio de
Ariadne, a disciplina pretende discutir as relações entre, de um lado, as estratégias de
transmissão da Religião, e de outro, a Educação e seus postulados axiológicos.
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