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Resumo:
Segue havendo no Brasil um grande crescimento da quantidade de evangélicos, sobremaneira
pentecostais, algo que tem explícitas e contundentes implicações políticas. Além disso, ocorre
a formação de inúmeras novas denominações, de vários tamanhos e características, entre as
quais estão as igrejas inclusivas, formadas por transexuais e transgêneros. Nesta mesa, serão
apresentados e debatidos dados investigativos sobre tal importante aspecto do cenário
religioso contemporâneo.
*(1) Marcelo Tavares Natividade é antropólogo, professor doutor do Departamento de Antropologia da USP, doutorado
em Antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ. É autor do livro "As novas guerras sexuais: diferença, poder religioso e
identidades LGBT no Brasil" e "Valores religiosos e legislação no Brasil", junto a outros pesquisadores. Publicou
dezenas de artigos e capítulos de livros sobre a temática religião e diversidade sexual. Pesquisa e escreve atualmente
sobre antropologia, religiões, direitos sexuais, políticas públicas e populações LGBTs.
*(2) Ronaldo Rômulo Machado de Almeida é professor adjunto da UNICAMP. Pesquisador do CNPq nível 2 e do
CEBRAP. Possui graduação em Ciências Sociais pela UNICAMP (1991), mestrado em Antropologia Social pela
UNICAMP (1996), doutorado em Ciência Social (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (2002) e pósdoutorado na EHESS de Paris (2007). Tem experiência na área de Antropologia da Religião e Antropologia Urbana,
atuando principalmente nos seguintes temas: religião, pentecostalismo, cidade e pobreza.
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