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Ao longo do século XX, o eminente historiador romeno Mircea 
Eliade dedicou-se a estudar as mais diversas manifestações da 
religiosidade. Com tamanha erudição e poder de síntese, seus li-
vros analisam as características do sagrado a partir de símbolos 
e mitos, além dos aspectos constantes nas religiões no decorrer 
do tempo. 

Este é o terceiro e último volume da obra máxima de Eliade, His-
tória das crenças e das ideias religiosas. A trajetória aqui acom-
panha o desenvolvimento das instituições sistematizadoras de 
crenças na Europa entre os séculos IV e XVII; a história de Mao-
mé e a expansão do islã no Ocidente; a evolução do judaísmo; 
as Cruzadas; as Reformas. Estudam-se ainda certos fenômenos 
que em geral têm sua importância diminuída na historiografia 
da fé, como heresias, práticas populares, feitiçaria e alquimia. 
Interpretadas em seu próprio horizonte espiritual, elas também 
integram nossa herança religiosa e cultural.

Eliade julgava que, para conhecer a fundo as sociedades, era pre-
ciso entender as religiões. É isso que faz neste trabalho, ao traçar 
um audacioso itinerário da fé que nos ajuda a compreender os 
atos humanos, bem como as diferentes modalidades de funda-
mentalismo evocadas para justificar os conflitos do mundo atu-
al.

Em História das crenças e das ideias religiosas, Eliade sintetiza a 
cronologia das expressões do sagrado nas sociedades, com um 
estudo singular dos momentos criadores das mais diferentes tra-
dições religiosas do Oriente e do Ocidente.
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“Toda manifestação do sagrado
 é importante; todo rito, mito,

 crença ou figura divina.”
Mircea Eliade
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MIRCEA ELIADE (1907-86) nasceu na Romênia e após a  
Segunda Guerra Mundial mudou-se para Paris, onde ensi-
nou na École Pratique des Hautes Études. Foi convidado a  
lecionar na Universidade de Chicago, em 1957, onde permane-
ceu até sua morte. Publicou vasta obra como historiador das  
religiões, filósofo, poeta e romancista, com destaque para  
O sagrado e o profano; Mitos, sonhos e mistérios; O mito do eterno  
retorno; e Ferreiros e alquimistas (publicado pela Zahar).


