Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Sociais
Departamento de Ciências da Religião
Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião
Nível: Mestrado / Doutorado
Disciplina / Atividade Programada I
Tema do Semestre: Religião e Sociologia do Conhecimento
Área de Concentração: Religião e Sociedade
Linha de Pesquisa: Religião e Transformações Sociais
Prof. Dr. Edin Sued Abumanssur
Dias / Horários: 20 a 24 de agosto, 09h-17h (duas horas de intervalo para almoço)
Crédito: 01
Horário de atendimento para alunos: a combinar
Semestre: 2o / 2013
Ementa: A pesquisa em religião, nos limites dos fenômenos empíricos, como outros campos do
conhecimento, também é dependente e tributária dos pressupostos epistemológicos que informam,
animam e sustentam o pesquisador. O objeto a ser estudado não se revela aos olhos do pesquisador
como um dado disponível e imediato, ao alcance da inteligência, mas necessita ser construído e
moldado antes que a inteligência possa assenhorear-se dele. Seja como fato social (Durkheim),
como ideologia (Marx) ou como modelo mental (Weber) a própria empiria da religião não se
sustenta à parte das mediações teóricas que lhe dão substância. Ao lado do fato de a religião ser um
objeto de conhecimento bastante obscuro, persiste também a ideia de que a religião é, ela mesma,
uma forma de conhecimento do mundo. Como representação, como ideologia e alienação ou ainda
como estrutura estruturante, a religião é, talvez, um dos termos mais equívocos da nossa linguagem.
Propostas de trabalho:
20/08 (3ª f) – O que é o conhecimento enquanto objeto da sociologia
21/08 (4ª f) – A religião como forma de conhecimento
22/08 (5ª f) – Colóquio na Editora Paulinas
23/08 (6ª f) – Colóquio na Editora Paulinas
24/08 (Sab.) – A identificação do sagrado com a sociedade
Bibliografia Básica
BERGER, Peter e LUCKMANN, Thomas, A construção social da realidade, Petrópolis: Vozes,
2002
BERGER, Peter, O dossel sagrado, São Paulo, Paulinas, 1985
DURKHEIM, Emile, As formas elementares da vida religiosa, São Paulo, Martins Fontes, 2000
DURKHEIM, Emile, As regras do método sociológico, São Paulo, Companhia Editora Nacional,
1977
MAFFESOLI, Michel, O conhecimento comum, Porto Alegre, Sulina, 2007

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Sociais
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Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências da Religião
Nível: Mestrado / Doutorado
Disciplina / Atividade Programada II
Tema do Semestre: Os clássicos contemporâneos da Sociologia da Religião Berger e Bourdieu
Área de Concentração: Religião e Sociedade
Linha de Pesquisa: Religião e Transformações Sociais
Prof. Dr. Edin Sued Abumanssur
Dias / Horários: Dias: 27 a 30 de novembro, 09h-17h (duas horas de intervalo para almoço)
Crédito: 01
Horário de atendimento para alunos: a combinar
Ementa: 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.
Propostas de trabalho:
27/11 (4ª f) – Peter Berger
28/11 (5ª f) – Peter Berger
29/11 (6ª f) – Pierre Bourdieu
30/11 (sáb.) – Pierre Bourdieu
Bibliografia Básica
BERGER, Peter, O dossel sagrado, São Paulo, Paulinas, 1985
BOURDIEU, Pierre, A economia das trocas simbólicas, São Paulo, Perspectiva, 1982
BOURDIEU, Pierre, O poder simbólico, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2009
DIANTEILL, Erwan, Pierre Bourdieu et la religion: synthèse critique d’une synthèse critique,
Archives de Science Sociales des Religion, 2002, 118 (avril-juin) 5-19 (texto fornecido pelo
professor)
WOODHEAD, Linda, Peter Berger and the Study of Religion, London/New York, Routledge,
2001
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Nível: Mestrado / Doutorado
Disciplina / Atividade Programada III
Tema do Semestre: Secularização e Secularismo
Área de Concentração: Religião e Sociedade
Linha de Pesquisa: Religião e Transformações Sociais
Prof. Dr. Edin Sued Abumanssur
Dias / Horários: Dias: 02 e 03 de dezembro, 09h-17h (duas horas de intervalo para almoço)
Crédito: 01
Horário de atendimento para alunos: a combinar
Ementa: O tema da secularização é dos mais caros às ciências da religião. Aceito como evidência
histórica e factual nos anos 60 e 70, é, ainda hoje, objeto das mais intensas polêmicas e acaloradas
discussões. Peter Berger, que esteve no centro originário do conceito está também no vértice das
polêmicas levantadas. Depois de propor a tese da secularização, Berger fez a sua retratação,
negando a própria ideia. Por conta disso ele ganhou adeptos e adversários em ambos os lados da
fronteira. Por outro lado, há autores que nunca aceitaram a tese da secularização e, por isso, não
aceitam também que o mundo ocidental tenha passado por um reencantamento.
Propostas de trabalho:
02/12 (2ª f) – Secularização
03/12 (3ª f) – Secularismo
Bibliografia Básica
BERGER, Peter, “A dessecularização do mundo: uma visão global”, in: Religião e Sociedade, vol.
21, n. 1, 2001, Rio de Janeiro, ISER. pp. 1 – 137
BERGER, Peter, O dossel sagrado, São Paulo, Paulinas, 1985
PIERRUCCI, Antonio Flávio, Desencantamento do mundo: todos os passos de um conceito, São
Paulo, Editora 34, 2005.
STARK, Rodney, Secularization, R.I.P. (rest in peace), Sociology of Religion, Association for
the Sociology of Religion, Fall 1999 v60 i3 p249.
WOODHEAD, Linda, Peter Berger and the Study of Religion, London/New York, Routledge,
2001

