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Ementa: As representações do diabo e/ou dos demônios são definidoras da sociedade que os produz. No 
“campo demoníaco” se enfrentam os diferentes discursos dos agentes sociais. O diabo exala o odor de sua 
época e sempre esteve presente no imaginário social, seja na literatura, na música ou nas lendas. A reflexão 
sobre o mal em uma sociedade cujos valores e identidades se tornaram objetos de disputa e confrontos se 
impõe como necessidade. Chamar o diabo pelo nome não é apenas uma forma de invocá-lo, mas também 
de exorcizá-lo. As maneiras de se lidar com esse “sagrado nefasto” denotam, em um nível mais básico, as 
estratégias de tornar o mal inteligível. Mas também, em outro nível, a gestão do mal permite entender como 
o poder em uma sociedade é organizado, distribuído e administrado. Neste curso faremos um sobrevoo na 
trajetória de construção da imagem do diabo a partir dos séculos XI e XII na Europa. Vamos nos deter sobre 
a falência do diabo no século XIX e a banalidade do mal na era moderna. Finalmente, vamos analisar como 
os cristianismos das camadas populares preservam e operam com o diabo e sua importância nas garantias 
de plausibilidade do “real”. 
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