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Ementa 
 

Nos debates em saúde coletiva e bioética, questões referentes à religião surgem com 
intensidade crescente. Essencial para que se possa ter uma apreciação 
academicamente produtiva das múltiplas questões que vêm adquirindo preeminência 
tanto na mídia quanto em temas mais específicos dos direitos humanos, da bioética e 
da assistência à saúde é que o conceito de religião seja analisado ampla e criticamente, 
no caso, recorreremos, em especial, à história intelectual, à sociologia, à antropologia 
e à linguística. Uma pergunta básica, de importância imediata, é: liberdade de religião 
é liberdade para o quê? Do mesmo modo, é fundamental esclarecer o que é que se 
está criticando, ou elogiando, quando se discute religião. Mesmo nos debates 
acadêmicos, por vezes em um mesmo texto, termos como “religião”, “espiritualidade”, 
“cristianismo”, “pentecostalismo”, “fundamentalismo”, “igreja”, “seitas” etc. 
assumem significados diversos e até contraditórios. Assim, questões como “religião e 
direitos humanos/ liberdade de expressão” ou “religião e lei” se mostram de difícil 
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abordagem. Visando contribuir para que esses debates ganhem clareza, esta disciplina 
discutirá capítulos de três livros especialmente relevantes: T. Masuzawa, Bruce 
Lincoln, T. Asad. Questões referentes à linguística, uma área pouco estudada em saúde 
coletiva, serão apresentadas apenas no que o debate exigir. O que é almejado neste 
semestre é que, ao se realizar a leitura de textos básicos selecionados, se venha a 
ganhar compreensão de quais as dificuldades metodológicas e críticas no debate 
acadêmico sobre “religião”.   
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