
HZ- 365/A  ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO (diurno) 
Prof. Dr.  Robin M. Wright  

 
Objetivos do Curso: 
 
     (1) Ler e discutir as teorias clássicas na Antropologia da Religião para dar prática na análise conceitual 
da religião. Quais são as perspectivas antropológicas no estudo da religião, os seus pressupostos, objetivos, e 
métodos ? Quais os problemas especificamente religiosos que os antropólogos estudam ? Quais os seus 
contextos institucionais ? Quais as teorias de mudança na religião ? Quais as semelhanças e diferenças 
entre as perspectivas da Antropologia e da História das Religiões ? Quais as possibilidades e limitações 
dessas perspectivas ? São algumas das questões que orientam as leituras e discussões na primeira parte do 
curso. 
 
     Leituras teóricas 
 
     E.E. Evans-Pritchard, Las Teorias de las Religiones Primitivas; 
     E. Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa; 
     M. Weber, Ensaios de Sociologia, Pte. 3, Religião; 
     C. Geertz, Interpretação das Culturas, Pte. 3; 
     M. Eliade, O Sagrado e o Profano; 
     G. Durand, A Imaginação Simbólica; 
     R. Segatto, "Um paradoxo do relativismo," Religião e Sociedade; 
     V. Pasquarelli, "Diálogo e Pensamento por Imagem,"RBCS. 
 
   (2) Estudar diversas manifestações e movimentos religiosos no contexto brasileiro atual que apontam 
novas direções de pesquisa sobre processos e fenômenos religiosos, tais como o pluralismo (ou "sincretismo"), 
a conversão, a formação de novas identidades religiosas, o uso e simbolismo de psicoativos no contexto 
religioso, movimentos de renovação religiosa, a "nova consciência religiosa", e outros.  
 
     Leituras 
 
     F.G. Brumana & E.G. Martínez, Marginália Sagrada; 
     C. Brandão, Somos as Águas Puras; 
     J.L. dos Santos, Espiritismo. Uma Religião Brasileira; 
     E.J. Langdon, Novas Perspectivas sobre o Xamanismo no Brasil; 
     R.M. Wright, Transformando os Deuses; 
     B. Labate et al., O Uso Ritual da Ayahuasca. 
     L.E. Soares, "Religioso por Natureza, "in  O Rigor da Indisciplina. 
 
Requisitos: Além de fazer as leituras indicadas, o principal requisito do curso será de realizar uma pesquisa, 
ou de campo ou bibliográfica, sobre algum fenômeno, manifestação, processo, ou movimento religioso no 
contexto brasileiro atual.  
 


