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HZ365B Antropologia da Religião 
 

Horas Semanais  
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
04 00 00 00 00 00 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 60 04 S 75% N 
 

 
Ementa: 

O estudo da diversidade dos sistemas e experiências religiosas em diferentes tipos de sociedades, incluída aí a atualidade 
das nossas próprias culturas. O curso envolve também a leitura crítica de Teorias Antropológicas da Religião e o seu 
diálogo com teorias de Ciências Afins. 

 
 

Programa e Bibliografia: 
 
 

As transformações da religião nas últimas décadas colocaram em questão o macro-processo de racionalização do mundo como 
formulado por Weber, cujo desdobramento, entre outros, seria a secularização que reduziria a experiência religiosa ao mundo privado. 
Contudo, ela tem se apresentado de forma persistente como uma das dimensões ordenadores da vida social. A religião parecer 
desempenhar um movimento paradoxal como se estivesse desaparecendo e ao mesmo tempo se alastrando. Este curso tem como 
objetivos, por um lado, oferecer aos alunos um instrumental conceitual para compreender os fenômenos religiosos, por outro, discutir 
as transformações daquilo que se define como da “esfera do religioso”. Como afirmou Geertz ao tratar do “ressurgimento islâmico”: 
“Algo sob os nossos pés mudou”.  

Para tanto, o curso está organizado em quatro módulos. O primeiro pretende fazer uma crítica histórica à categoria da religião. 
A hipótese é de que a religião, embora seja um fenômeno histórico e social, foi introduzida em parte da literatura das ciências sociais 
como uma dimensão do humano, cuja maior expressão é a definição ontológica de homo religiosus como formulada por parte da 
fenomenologia da religião. O objetivo é desnaturalizar a religião que foi utilizada como categoria universal de compreensão da 
alteridade.  O segundo pretende discutir a religião como cognição, isto é, como uma forma de pensamento que apreende o mundo e 
gera consenso em torno da sua compreensão. Em outro termos, como se constrói a crença religiosa e o que a difere de outras formas de 
conhecimento como a ciência e o senso comum? O terceiro pretende pensar a religião no contexto da modernidade e o processo de 
secularização. Quais foram as suas transformações e suas crises que comprometeram sua capacidade de conferir sentido (como um 
juízo de valor) ao mundo. Por fim, o quarto módulo lançara algumas questões sobre o ambíguo contexto contemporâneo que apresenta 
simultaneamente um processo de secularização e surgimento de fundamentalismos. 
 
1

a
. aula -  Apresentação do programa. 

 
I - Crítica à categoria religião  
2ª. Aula. Tambiah, Stanley J. “Caps. 1 e 6” In: Magic, science and religion and the scope of rationality. Cambridge University Press, 1990.  
Frazer, J. G. “A magia simpática” O Ramo de ouro. SP. Círculo do livro,1982, 1

a
. parte  

 
3

a
. aula.  Palestra com Cristina Pompa (USP) 

. Eliade, Mircea. “Introdução” e “O tempo sagrado e os mitos” In: O sagrado e o profano: a essência das religiões, Edição Livros do Brasil, 
Lisboa, s/d, cap. 1. 
 

Leitura complementar 
Vernant, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos.Divisão Européia do Livro-Edusp. Cap VII (pp. 293-319) ** 
Malinowski. Magia, ciência e religião. Barcelona: Ariel, 1974. 
Otto, Rudolf. O sagrado. Edições 70, 1992. 
Brelich, Prolégomènes à une Histoire des Religions in Puech (org.) Histoire des Religions, Paris, 1970, vol. I 
 
II – Religião e sociedade: conhecimento e legitimidade  
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4
a
. Palestra com Fernando Pinheiro (USP)  

Durkheim, Emile. “Introdução e Conclusão” In: As formas elementares da vida religiosa 
  
5

a
. Mauss, Marcel. “Efeito físico no indivíduo da idéia de morte sugerida pela coletividade” In: Sociologia e Antropologia, São Paulo, 

Cosac & Naify, 2003. 
Lévi-Strauss, Claude. “O feiticeiro e sua magia”, In: Antropologia Estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1989. 
 
6

a
. aula Geertz, Clifford. “Religião como sistema cultural” In: A interpretação das culturas”, Rio de Janeiro, Zahar, 1973. 

 
7

a
. aula Bourdieu, Pierre. “Gênese e estrutura do campo religioso” In: A economia das trocas simbólicas. Col. Ciências 

Sociais.Perspectiva, 3
a
. edição, 1992.  

 
Leitura complementar 

. Mauss, Marcel. “Esboço de uma teoria geral da magia” In: Sociologia e Antropologia, São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 

. Mauss, M. & Hubert, H. “Introduction a l’analyse de quelques phénomènes religieux” In: Oeuvres – les function socials du sacré, Les 
editions Minuit, 1968. 
. Geertz, Clifford “Senso comum como sistema cultural” In: O saber local, 2

a
. ed., Petrópolis, Ed. Vozes, 1999.  

. Bourdieu, Pierre.  “O costureiro e sua grife: contribuição para uma teoria da magia” In: A produção da crença: contribuição para uma 
economia dos bens simbólicos, São Paulo, Ed. Zouk, 2004. 
 
III – Religião e modernidade: o problema do sentido e do valor  
 
8

a
. e 9

a
. aulas Weber, M. “Rejeições Religiosas do Mundo e suas direções” In: Ensaios de Sociologia, 2

a
. ed., Rio de Janeiro, Zahar, 1971. 

 
10

a
. aula - Palestra com Amneris Moroni (a confirmar) 

Freud, Sigmund O futuro de uma ilusão. In: Freud (col. Os Pensadores), São Paulo, Abril Cultural, 1978. 
 
11

a
. aula - Palestra com Piero Lierner (UFSCar). 

Dumont, Louis. “Gênese, I” In: O individualismo: uma perspective antropológica da ideologia moderna, Rio de Janeiro, Rocco, 1985. 
 

Leitura complementar 
. Weber, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
Niestche A genealogia da moral. 
. Pierucci, A. Flavio O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber, São Paulo, Editora 34, 2003. 
 

IV - Religião hoje: entre secularização e fundamentalismos 
 
12ª. Aula - Pierucci, A. Flávio. “A propósito do auto-engano da sociología da religião” In: Novos estudos do Cebrap, n. 49, SP. 2000”. 
Montero, Paula .”Magia, Racionalidade e sujeitos políticos”. Ver. Brasileira de Ciências Sociais. N. 26, ano 9, 1994. 
 
13

a
. aula – Geertz, Clifford “O beliscão do destino: a religião como experiência, sentido, identidade e poder” In: Uma nova luz sobre a 

antropologia, Rio de Janeiro, Zahar. 2001.  
Crapanzano, V. “Estilos de interpretação e a retórica de categorias sociais” In: Maggie, Yvonne & Barcellos, Cláudia. (orgs.) 
 
14a. aula - “Confronto Habermas-Ratzinger (Papa Bento XVI)”.  Caderno Mais!, Folha de São Paulo, 24 de abril de 2005.  
Huntington, Samuel. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial, Objetiva, Rio de Janeiro, 1997. 
 Almeida, Ronaldo. “Guerra de possessões” In: Oro, A. P; Corten, A. & Dozon, Jean-Pierre. Igreja Universal do Reino de Deus: os novos 
conquistadores da fé, São Paulo, Paulinas, 2003. 
 
15

a
. aula – Fechamento do curso 
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Leitura complementar 
Emerson Giumbelli. O fim da religião: dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França, São Paulo, Attar editorial, 2002.. 
 
 
 
 

 
Docente: 

Prof. Ronaldo de Almeida 
 
 
 
 


