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EMENTA:  

Uma onda conservadora de (extrema) direita varre o mundo, triunfando em governos 

dos EUA, Turquia, Polônia, Hungria e na América Latina em países como o Brasil, 

Colômbia e Bolívia. Em todos estes locais e particularmente no Brasil, religiões (cristãs, 

católica e evangélicas) majoritárias servem como suporte ideológico a estes projetos de 

poder, tendo suas proposições dogmáticas no que diz respeito aos valores e a moral 

convertidas em políticas públicas. 

Este curso visa discutir como o conservadorismo religioso passa a influir no espaço 

público e na política, mobilizando suas bases na população e ganhando espaço nos 

parlamentos e nos governos centrais. Busca discutir o discurso empregado, as alianças 

estabelecidas e os alvos das instituições democráticas, da diversidade e dos direitos 

humanos e reprodutivos com que querem se confrontar. 

Da mesma forma, munidos de uma visão religiocêntrica, terminam por considerar as 

demais formas culturais e de costumes como pecaminosas e as outras religiões como 

demoníacas. Isto, dentro da forma “o outro é o demônio”. Por isso assiste-se a uma 

crescente intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras no país. Fenômeno 

que se inicia nos anos 1980, mas que hoje assume proporções de violência aberta contra 

terreiros, sacerdotes e adeptos destas religiões. 

O curso, então busca discutir as modalidades de intolerância religiosa praticadas por 

lideranças e grupos evangélico-pentecostais contra as religiões afro-brasileiras; assim 

como, as estratégias de defesa e busca de legitimação por parte destas, em iniciativas de 

ocupação do espaço público. 
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