
Universidade Federal de Minas Gerais

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

Departamento de Antropologia e Arqueologia

Antropologia do Cristianismo
(ATP042 Turma TG/ SOA072 Turma T7G)

 2019.1 terças e quintas, 21h às 22h40, sala 3056

Professor: Rogério Brittes W. Pires <rogeriobwp@gmail.com>

Ementa:  Ao  longo  da  história  das  ciências  da  religião,  o  cristianismo  serviu  –  ou,  mais
especificamente,  certas  atualizações  pós-reforma  e  pós-iluministas  do  cristianismo  serviram  –
enquanto modelo comparativo implícito que guia o que se entende por religião. Por outro lado,
justamente  por  seu  suposto  baixo  grau  de  alteridade,  foi  um  objeto  de  estudo  relativamente
negligenciado durante a maior parte da história da antropologia. Há algumas décadas, porém, a
antropologia tem percebido não apenas a relevância de se estudar o cristianismo, mas também as
potencialidades  comparativas  de  um  fenômeno  religioso  tão  múltiplo.  Assim,  uma  subárea
disciplinar – a antropologia do cristianismo – tem se formando como espaço de debate.

Nosso  curso  será  dividido  em  duas  partes:  a  primeira  trará  alguns  estudos  clássicos  e
contemporâneos que problematizam a relação do cristianismo com o pensamento antropológico. Na
segunda, leremos etnografias que tenham alguma forma de cristianismo como tema principal –
sejam  atualizações  consideradas  ortodoxas,  formas  mais  abscônditas  ou  situações  de  contato
religioso.

Dinâmica:  A primeira parte do curso seguirá o formato de aulas expositivas e seu conteúdo será
avaliado  por  uma prova  feita  em casa.  Na segunda,  um grupo de  alunas  será  responsável  por
organizar e apresentar seminários – função que inclui escolher trechos das etnografias selecionadas
para os demais colegas lerem e ficharem. Os seminários terão a forma de debates abertos, e não de
leitura de um roteiro. Ou seja, o professor e o restante da turma serão ativos na segunda parte do
curso.

Avaliação:
* Seminário (40 pts)
* Prova (30 pts)
* Participação (15 pts)
* Fichamentos (5 pts cada)



PROGRAMA

Sessões 1 e 2 (26/2 e 07/3): Apresentação do Curso

[28/02: não houve aula (blecaute)]

[05/03: feriado de carnaval]

Sessões 3 e 4 (12 e 14/3): O conceito de Religião
 Asad, Talal. 1993 [2010]. “A Construção da religião como uma categoria antropológica”,

Cadernos de Campo 19: 263-84.
Leitura complementar:

 Steil, Carlos A. & Toniol, Rodrigo. 2013. “A crise do conceito de religião e sua incidência
sobre  a  antropologia”,  in:  E.  Giumbelli  &  V.  G.  Béliveau  (Orgs.).  Religión,  cultura  y
política en las sociedades del siglo XXI. Buenos Aires: Biblos editora. pp. 137-58.

Sessões 5 e 6 (19 e 21/3): Temas da “nova antropologia do cristianismo”
 Robbins, Joel. 2011. “Transcendência e antropologia do cristianismo: Linguagem, mudança

e individualismo”, Religião e Sociedade 31(1): 11-31.

Leitura complementar:

 Meyer, Birgit. 2010 [2018]. “A estética da persuasão: As formas sensoriais do cristianismo
global e do pentecostalismo”, Debates do NER 34: 13-45.

[26/03: não haverá aula (evento)]

Sessões 7, 8 (28/3 e 02/04): A tradição judaico-cristã e o pensamento europeu
 Dumont, Louis. 1983 [1992]. “Gênese I – Do indivíduo fora do mundo ao indivíduo no

mundo”,  in:  Ensaios  sobre  o  individualismo:  Uma  perspectiva  antropológica  sobre  a
ideologia moderna. Lisboa: Dom Quixote. pp. 33-68.

Sessões 9 e 10 (04 e 09/3): A tradição judaico-cristã e o pensamento europeu
 Sahlins, Marshall. 1996 [2003]. “A Tristeza da doçura: A antropologia nativa da cosmologia

ocidental”, Teoria & Sociedade 11(2): 112-73.

Sessões 11 e 12 (11 e 16/04): Protestantismo no Brasil
 Mafra, Clara. 2001. Os evangélicos. Rio de Janeiro: Zahar. [xerox]

Leitura complementar:
 Giumbelli,  Emerson.  2001.  “A vontade  do saber:  terminologias  e  classificações  sobre  o

protestantismo brasileiro”, Religião e Sociedade 21 (1): 87-120.

[18/04: feriado de páscoa]

[23/04: atividades acadêmicas complementares no turno noturno]



Sessões 13 e 14 (25 e 30/04): Sincretismo no Brasil

 Sanchis, Pierre. 1995. “As tramas sincréticas da história: sincretismo e modernidades no
espaço luso-brasileiro”, Revista Brasileira de Ciências Sociais 28 (10). 15pp.

 Campos,  Roberta  Bivar.  2008.  “Sobre a ‘docilidade’ do Catolicismo: Interpretações  do
sincretismo e do anti-sincretismo na/da cultura brasileira”, BIB 65: 89-103.

02/05: data de entrega da prova

Sessões 15, 16, 17 e 18 (02, 07, 09, 14/05) – etnografia 1
 Menezes, Renata C. 2004. A Dinâmica do Sagrado. Rituais, sociabilidade e santidade num

convento do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.

14/05: entrega do fichamento (para quem NÃO está no grupo que apresenta a etnografia 1)

Sessões 19, 20, 21 e 22 (16, 21, 23 e 28/05) – etnografia 2
 Bongianino, Claudia F. 2018.  Deus e outros parentes invisíveis em Old Bank (Bocas del

Toro, Panamá). Tese de doutorado, PPGAS/MN/UFRJ.

28/05: entrega do fichamento (para quem NÃO está no grupo que apresenta a etnografia 2)

[30/05: não haverá aula (paralisação)]

Sessões 23, 24, 25 e 26 (04, 06, 11 e 13/06) – etnografia 3
 Reis,  Lívia.  2018.  Ser Universal:  crentes  engajados e práticas  cotidianas na cidade de

Maputo. Tese de doutorado, PPCIS/UERJ.

13/06: entrega do fichamento (para quem NÃO está no grupo que apresenta a etnografia 3)

[18/06: não haverá aula (evento)]
[20/06: feriado de corpus christi]

Sessões 27, 28, 29 e 30 (25, 27/06, 02 e 04/07) – etnografia 4
 Silva, Rubens Alves da. 2010. Negros católicos ou catolicismo negro? Um estudo sobre a

construção da identidade negra no congado mineiro. Belo Horizonte: Nandyala.

04/07: entrega do fichamento (para quem NÃO está no grupo que apresenta a etnografia 4)

Exame especial: a combinar!


