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Ementa: Pierre Bourdieu é um sociólogo inescapável para quem deseja estudar religião desde uma
perspectiva das ciências sociais. A maneira como ele elaborou sua teoria de classe social, cuja
ênfase recai sobre o comportamento manifesto das pessoas, com seus gostos e motivações, lança
luzes sobre as razões das opções religiosas dos indivíduos.
Mas é sobre a organização e distribuição do poder religioso que vemos onde Bourdieu buscou suas
referências. É nesse ponto que Weber se faz mais presente no seu pensamento. Tanto para um autor
quanto para outro o estudo da religião deve levar em conta, principalmente, a maneira como o poder
é construído e exercido em uma sociedade. É pela lógica da dominação que se podem entender
tanto as ações sociais quanto o gosto de classe.
Esta disciplina é dirigida para quem deseja conhecer um pouco mais de Weber e Bourdieu e nela
iremos buscar as correspondências, aproximações e distanciamentos entre os dois autores.
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