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Ementa: Por longo tempo, a sociologia da religião no Brasil encontrou em Emile Durkheim as respostas 
e as explicações para enquadrar as mudanças do cenário religioso brasileiro. A emergência de novas 
expressões de fé, eruditas ou populares, adquiriam inteligibilidade a partir de uma moldura estritamente 
funcional. Quando Durkheim e sua “escola” perdem força é em favor da perspectiva marxista que o faz 
por causa do contexto crítico no qual se desenvolvia o pensamento sociológico. De qualquer forma, 
Weber permaneceu fora do radar dos estudos acadêmicos da religião. Essa situação começa a mudar 
somente em meados dos anos 80 quando o campo religioso adquire autonomia relativa e outras 
perspectivas analíticas são exigidas para se dar conta das suas novas configurações. No entanto, ainda 
assim, Weber foi “usado” como uma espécie de manual operativo das dinâmicas sociais religiosas sem 
que as bases epistemológicas do pensamento desse autor fossem levadas em conta. A lassidez dessas 
análises levou a sociologia da religião à sua atual situação de inópia e fragilidade. Esse curso buscará 
pontuar essa fragilidade de um lado e as riquezas perdidas do pensamento de Weber de outro tanto no 
que diz respeito ao seu método quanto à sua fundamentação epistemológica. 
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