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Ementa: A invocação de Satanás para explicar condutas no âmbito de uma instância governamental; 
a solicitação de retirada de símbolos religiosos de lugares públicos como tribunais e outros; a 
discussão da concordata celebrada entre o Governo e a Igreja Católica são algumas das situações 
que colocam hoje no Brasil, a questão do lugar atribuído às religiões no espaço público. Estas 
constituem-se em um componente importante das dinâmicas sociais, mesmo nas sociedades 
contemporâneas, modernas e secularizadas. Se o processo secularizador continua trabalhando as 
sociedades modernas, as religiões por sua vez, não se ausentaram do espaço público. Qual é então o 
lugar delas em um mundo “desencantado”? Como reagem às profundas mudanças culturais e 
sociais que afetam comportamentos e criam novas referências de pensamento e comportamento? 
Como esses processos operam no campo religioso brasileiro? São algumas das questões que 
orientarão o debate teórico-metodológico do curso. 
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