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Ementa: Desde a publicação do livro de Rudolf Otto com esse título, muitas atenções se voltam para 
o conceito de sagrado, tão celebrado quanto vilipendiado. O propósito dessa disciplina é avaliar, ainda 
que de maneira modesta, a trajetória desse conceito. Começamos pela etimologia e a história do 
conceito de Sagrado, assim como de correlatos, até o início do sec. XX. Em seguida discutiremos as 
posições relevantes como de Otto, de Durkheim e sua escola, assim como de Van der Leeuw e Eliade. 
Em seguida passamos às críticas mais recentes ao uso do conceito em geral e à tradição 
fenomenológica clássica em particular. Apresentamos as dificuldades do uso do Sagrado como 
substantivo, assim como do uso mais aceitável como adjetivo. Falaremos de uma das críticas mais 
radicais, que apresenta o Sagrado como conceito ocidental como dificuldade de generalização para 
outras culturas. Apresentaremos também alguns autores mais recentes para quem o sagrado é um 
conceito mais fundamental, ainda que controverso, como René Girard e Agamben. Falaremos 
também do “Sagrado Religioso” e do “Sagrado Secular”. Em seguida veremos como esse conceito é 
trabalhado em diferentes sub-disciplinas da CRE. Descrevermos também a recepção brasileira do 
Sagrado como categoria. E o futuro do conceito de Sagrado, como se descortina? Falaremos de seu 
uso metafórico e literal em desenvolvimentos recentes. 
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