PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA RELIGIÃO
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
NÍVEL: MESTRADO E DOUTORADO
Disciplina Temática: Sociologia da Religião
Tema do Semestre: O Pentecostalismo Brasileiro
Área de concentração: Religião e Sociedade
Linha de Pesquisa: Religião e Transformações Sociais
Prof.: Dr. Edin Sued Abumanssur
Dia / Horário: Segunda-Feira, das 09h-12h
Créditos: três
Horário de atendimento para alunos: a combinar.
Semestre: 2º / 2014
Ementa: O campo religioso pentecostal é, talvez, o objeto mais estudado e discutido pela
sociologia da religião no Brasil. As motivações, nunca isentas, que movem o pensamento
sociológico na busca de entendimento do pentecostalismo vem, na verdade, ocultando o
fenômeno mais do que o iluminando e as atuais classificações já não dão conta do fenômeno e
trazem mais perguntas que respostas. O curso visa fazer uma sociologia do pentecostalismo
no Brasil tentando entender o pano de fundo contra o qual as diferentes respostas sobre quem
e o que são os pentecostais vêm sendo oferecidas pela sociologia no Brasil. Usaremos os
referenciais teóricos de Pierre Bourdieu para entender a lógica que move os agentes desse
sub-campo na luta pelo monopólio do capital religioso, suas relações com a política, com
outras igrejas e com a cultura das periferias das grandes cidades.
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