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TEORIAS DA SECULARIZAÇÃO E LAICIDADE E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DAS 
SOCIEDADES OCIDENTAIS MODERNAS 

EMENTA:  

Este curso visa discutir os processos que situaram o lugar da religião diante das sociedades 
ocidentais modernas e os conceitos teóricos que buscaram dar conta desse fenômeno.  
Procuraremos estabelecer um debate privilegiado com as noções de secularização e laicidade 
construídas para explicar mas também para legitimar a consolidação de uma modernidade 
vitoriosa. 

Buscaremos examinar análises das Ciências Sociais que se debruçaram sobre a gênese, 
desenvolvimento da relação/confrontação/adequação entre a religião (preexistente e 
contemporânea) com o Estado/ sociedade moderna, ao lado do exame dos conceitos de 
secularização e laicidade relacionando sua datação e prestígio à própria trajetória de construção 
das sociedades modernas. O universo apreciado será o dos países centrais da Europa e EUA 
(salvo alguma menção a Índia) e os autores escolhidos, aqueles de referência deste 
pensamento crítico sobre o processo de construção destas sociedades e destes conceitos, que 
formularam suas análises em universidades também destes países centrais. 

Por fim, a partir desse pensamento crítico, buscar-se-á examinar a pertinência, as 
vulnerabilidades, crise (?) e transformações nestes autênticos paradigmas teóricos que 
lograram êxito por muito tempo enquadrar uma explicação moderna do religioso; agora 
confrontados e surpreendidos com as grandes vagas do multiculturalismo, da etnicidade e do 
“reencantamento religioso”. 

Este curso se situa nos marcos da vinda do professor visitante Philippe Portier a UFJF 
(PPCIR/PPGCSO) no mês de outubro, onde ministrará um curso de curta duração intitulado 
“Evoluções das Laicidades européias, da laicidade francesa e do catolicismo na França” que se 
encaixará neste nosso curso semestral, além de palestras e conferências sobre o tema da 
laicidade. 

PROGRAMA DO CURSO:  

Aula - Apresentação do Programa e dos Critérios de Avaliação do Curso. 

1) Processos de construção da Laicidade na França e na Europa 

PORTIER, Philippe. “A regulação estatal da crença nos países da Europa Ocidental”. Religião e 
Sociedade, 31/2, 2011, pp. 11-28. 

________________. “Nueva modernidad, nueva laicidad. La República françesa frente a lo 
religioso (1880-2009). Estudos de Religião, vol 25, n.41, 2011, pp. 29-42. 

________________. “Regulação Estatal da Religião na França (1880-2008). Ensaio de 
Periodização”. REVER, setembro, 2010, 24-47. 

2) O Estado da Arte dos conceitos de Secularização/Secularismo nas análises dos 
processos de construção da modernidade ocidental 

CANNEL, Fenella. “The Anthropology of Secularism”. Anual Review of Anthropology, vol 39, 
2010, pp. 85-100. 

CASANOVA, José. “The Secular, Secularizations, Secularisms”. In: Rethinking Secularism, 
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Oxford: Oxford Press University, 2011. 

________________. “Secular Age: Dawn or Twilight?  pp. 265-281. 

ASAD, Talal. “Religion, Nation-State, Secularism”. In: Nation and Religion: perspectives on 
Europe and Asia. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999, pp. 178-196. 

___________. Introduction. In: Thinking about Secularism. pp. 01-17. 

3) O papel da Religião na Esfera Pública 

PERLATTO, Fernando. Poder, religião e esfera pública. Resenha de The power of religion in the 
public sphere. 

MENDETTA, Eduardo & VANANTWERPEN, Jonathan. Introduction. In: The power of religion in 
the public sphere. New York: Columbia University Press, 2011, pp. 01-14. 

HABERMAS, Jurgen & TAYLOR, Charles. “Dialogue: Jurgen Habermas and Charles Taylor”. The 
power of religion in the public sphere. New York: Columbia University Press, 2011, pp. 60-69. 

4) O papel da Religião na Esfera Pública: Racionalidade e Democracia 

BARBOZA FILHO, Rubens. Razão, Religião e Democracia. Boletim CEDES, 2011. 

EISENBERG, José. “Deus, uma entrada por linhas tortas”. Boletim CEDES, 2011. 

5) A crise do modelo de Laicidade nas sociedades européias: o caso da França 

WILLAIME, Jean-Paul. Chapitre 03 “La laïcité au défi de l’ultramodernité religieuse et l’Europe”. 
In: Le retour du religieux dans la sphère publique. Lyon: Editions Olivétan, 2008, pp. 75-103. 

BAUBÉROT, Jean. Chapitres « Islam et politique en France. Quelle intégration ? »; « Aborder 
rationnellement le problème des ‘sectes’ »; « Un multiculturalisme à la française ? » « Pour une 
laïcité inclusive ». In: L’intégrisme républicain contre la laïcité. Éditions de l’aube, 2006, pp.67-
130; 267-272. 

6) Alternativas de Regulação Estatal da Religião na sociedade ocidental moderna 
européia 

PORTIER, Philippe. Introduction – L’essence religieuse politique. Éléments pour un 
renouvellement de la théorie de la laïcité. In: La modernité contre la religion? Pour une nouvelle 
approche de la laïcité. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp. 07-23. 

________________. Conclusion – Modernités plurielles? Une approche longitudinale des 
modèles de régulation du croire dans les démocraties occidentales. In: Pluralisme religieux et 
citoyenneté. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp 241-271. 

WILLAIME, Jean-Paul. Les évolutions en Europe vers une laïcité de reconnaissance et de 
dialogue.  Montréal: Symposium International sur l’inter culturalisme, 2011. 

___________________. “A favor de uma sociologia transnacional da laicidade na 
ulltramodernidade”. Civitas: revista de Ciências Sociais, vol 11, n.2, 2011, pp. 303-322. 

BAUBÉROT, Jean. A favor de uma sociologia intercultural e histórica da laicidade. Civitas: 
revista de Ciências Sociais, vol 11, n.2, 2011, pp.284-302. 


