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1) Ementa: A presença das crenças na vida cotidiana da sociedade contemporânea a partir das 
teorias e abordagens propostas por Michel de Certeau. 
 
2) Objetivos: 
- Caracterizar as mudanças no regime de crenças e práticas da religiosidade moderna; 
- Identificar a importância da abordagem do cotidiano no campo das Ciências da Religião; 
- Compreender a dinâmica do crer perante os demais campos sociais no mundo contemporâneo. 
 
3) Conteúdo: 
- Michel de Certeau e o estudo das religiões 
- A obra certeauniana e os estudos culturais 
- O herói anônimo do cotidiano 
- O crer como instância do agir humano 
 
4) Cronograma: 
 
08/02/2019 – Introdução à obra de Michel de Certeau 
Texto básico: QUADROS, Eduardo G. No princípio, um lugar: a arqueologia religiosa de Michel de 
Certeau. História Revista, vol.12, num.1, jan/jul 2007, p.81-96. 
 
15/02/2019 – A obra de Certeau e sua análise da modernidade 
Texto básico: MAIGRET, Eric. As três heranças de Michel de Certeau. Annales – Histoire, Sciences 
Sociales, Paris, 2000, p.511-549 (tradução do professor para a disciplina). 
 
22/02/2019 – A perspectiva do cotidiano como campo de estudo 
Texto básico: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano (1ª parte). Rio de janeiro: Vozes, 1996, p.59-
106. 
 
01/03/2019 – Os usos da linguagem e suas artimanhas 
Texto básico: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano (4ª parte). Rio de janeiro: Vozes, 1996, 
p.221-273. 
 
09/03/2019 – As credibilidades no inominável da vida 
Texto básico: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano (5ª parte). Rio de janeiro: Vozes, 1996, 
p.277-312. 
 
16/03/2019 – Perspectivas Certaunianas de estudo 
Textos:  
- BUARQUE, Virgínia . A contribuição de Michel de Certeau à História das ideias religiosas. Revista Brasileira de História 
das Religiões , v. 6, 2013. 
- Andrés Gabriel Freijomil. El nuevo mundo como “página en blanco”. Revista Pelícano Vol. 3, 
pelicano.ucc.edu.ar . Agosto 2017 p. 31-38. 
- Alfonso Mendiola. Michel de Certeau: las ciências heterológicas como teoría de la creencia. Historia y 
Grafía, año 20, núm. 40, enero-junio 2013, pp. 133-161. 
- DE MORI, GERALDO LUIZ ; BUARQUE, VIRGÍNIA . Corpos ditos pelo outro: Uma leitura de Michel de Certeau. 
Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião , v. 14, 2016. 
 

5) AVALIAÇÃO: Além da participação dos alunos e alunas em sala, cada discente apresentará um 
trabalho final acerca da importância da perspectiva cotidiana nos estudos da religião. 

 


