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Ementa 

As articulações, relações e tensões entre a religião e a política constituem um dos elementos 
dinâmicos mais significativos da história do ocidente, sendo, portanto, um dos fios condutores para 
sua compreensão. Elas não constituem apenas um objeto particular, mas refletem as estruturas de 
nosso pensamento, de nossa cultura e da reflexão filosófica que lhes é consubstancial após o 
advento do cristianismo. Estas articulações não cessam de se modificar, devido às metamorfoses 
mesmas da política e da religião desde o império romano até as sociedades democráticas 
contemporâneas, passando pela emergência do estado-nação moderno. O objetivo desta disciplina é 
analisar os diferentes modos de compreensão e concepção das relações entre religião e política 
promovida s por diferentes pensadores ocidentais tendo em vista quatro diferentes tipologias: A 
concepção religiosa e o primado da religião sobre a política; a concepção instrumental e a 
subordinação da religião à política; a concepção liberal da separação entre política e religião; a 
concepção crítica das relações entre religião e política. 
 
Programa da Disciplina 

Variável, de acordo com o enfoque adotado no período em questão. 
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