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1. Ementa:
O objeto da disciplina é o estudo do campo religioso brasileiro. As diversas tradições religiosas
presentes no Brasil são analisadas a partir de seu desenvolvimento histórico e das relações que
estabeleceram (e continuam estabelecendo) com as questões sociais, políticas e culturais do país.
Além disso, busca-se discutir uma série de questões afeitas à dinâmica do campo religioso
brasileiro: sincretismo, secularização, religião e política, religião e mídia, conflitos religiosos etc.
2. Objetivos:
- Compreender a influência exercida por fatores sociais, históricos, políticos e econômicos na
conformação do campo religioso brasileiro.
- Estudar a presença da pluralidade das expressões de religiosidade no Brasil, tanto a religiosidade
“popular” quanto a “oficial” das instituições religiosas tradicionais.
- Analisar o papel das tradições religiosas no espaço público brasileiro, especialmente na mídia e
na política eleitoral.
- Discutir análises quantitativas e qualitativas do campo religioso brasileiro.
3. Métodos Didáticos:
Aulas expositivas; apresentações e discussões em grupo; exame de textos e documentos
históricos; utilização de recursos audiovisuais, com exibição e análise de vídeos, imagens, canções
etc.
4. Processo de Avaliação:
As avaliações do curso serão divididas da seguinte forma:
a. Apresentações em grupo


60 pontos

A turma será dividida em 3 grupos. Ao final das unidades do curso, cada um desses
grupos fará uma breve apresentação baseada em textos selecionados, documentos,

Rua Itutinga, 300 | Minas Brasil | Belo Horizonte-MG | 30535-640
Tel 31 3419 2800 | fax 31 3419 2818 | ista@ista.edu.br | www.ista.edu.br

fontes históricas etc. a serem definidos. Cada aluno deverá participar de 2
apresentações ao longo do semestre (cada uma valendo 30 pontos).
b. Reflexão escrita em sala de aula


30 pontos

Ao final da segunda unidade do curso, os alunos deverão fazer uma breve reflexão por
escrito em sala de aula. Apresentar-se-ão duas propostas de análise de um
determinado texto, imagem, canção etc. para que os alunos escolham uma e
desenvolvam uma breve reflexão a partir do conteúdo estudado. Essa atividade poderá
ser feita em conjunto por até três alunos.

c. Participação nos debates e discussões ao longo do semestre

10 pontos

5. Grade Horária do Programa:
Unidades de Ensino

Horas

Introdução
- Apresentação do curso
- O Campo religioso e suas “dinâmicas”
- Conceitos e “ferramentas” essenciais para a investigação do campo religioso

2

Unidade I – O campo religioso brasileiro – aspectos históricos
- A “matriz religiosa brasileira”
- O catolicismo e a formação da nação
- Entre a hegemonia católica e a diversificação das experiências religiosas

8

Unidade II – Um panorama do campo religioso brasileiro contemporâneo
- A religião e os números – religião no Censo 2010
- A diversidade religiosa no Brasil: entre números e práticas
- A crise da tradição
- Tendências e desafios da atualidade / Considerações finais

8

6. Bibliografia:
Básica (3 livros):
BITTENCOURT FILHO, José. Matriz religiosa brasileira: religiosidade e mudança social. Petrópolis:
Vozes; Rio de Janeiro: Koinonia, 2003
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SOUZA, Beatriz Muniz de; MARTINO, Luís Mauro Sá (Orgs.). Sociologia da religião e mudança
social: católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 2004.
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010.
Petropólis: Vozes, 2013.

Complementar (5 livros):
ANTONIAZZI, Alberto et al. Nem anjos nem demônios: interpretações sociológicas do
pentecostalismo. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1978.
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
SILVA, Vagner Gonçalves da (Org.). Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no
campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007
VAINFAS, Ronaldo; SOUZA, Juliana Beatriz de. Brasil de todos os santos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2002.
*Outras referências serão fornecidas ao longo do curso
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