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Ementa: A ciência da religião é tributária de diferentes disciplinas que fazem dessa área um campo de
provas teórico em constante efervescência. A sociologia da religião é uma das disciplinas com larga
contribuição para o conhecimento do fenômeno. Dentre os estudiosos da religião podemos destacar Peter
Berger e Pierre Bourdieu que trouxeram os mais significativos avanços na interpretação dos grandes
clássicos da sociologia. Por conta de suas contribuições à nossa área de conhecimento eles se tornaram
os clássicos contemporâneos dos estudos de religião. Ambos procuraram encontrar uma lógica não
religiosa para os fenômenos religiosos. Enquanto Berger busca entender a religião enquanto estrutura de
plausibilidade, Bourdieu apresenta o conceito de campo no qual a variável “poder” é determinante para a
compreensão de seu funcionamento. Abordaremos os temas presentes nesses autores e que possibilitam
entender as suas respectivas teorias da religião, a saber, entre outros: campo religioso, trabalho religioso
e habitus (Bourdieu), religião e conhecimento, religião e modernidade, plausibilidade social e religião
(Berger).
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