Curso Complementar de Formação em Filosofia
Ano letivo 2022/2023 - 2º Semestre

Datas: março: 10, 17, 24, 31
Módulo: Filosofia da Religião
Tema: A reflexão teológico-política da modernidade ocidental
Docentes: Bartholomew Ryan / Gianfranco Ferraro
Programa:
O objetivo deste curso é apresentar a maneira com que a tradição filosófica moderna encarou a
questão da religião e a permanência de um pensamento religioso e teológico também em
contextos políticos e jurídicos aparentemente secularizados. Neste sentido, será apresentada,
por primeira, a reflexão crítica de Baruch de Espinosa. No seu seguimento, o curso abordará a
reflexão anti idealística do jovem Karl Marx sobre a religião e sobre a imanência, bem como a
forma de espiritualidade filosófica e a filosofia do paradoxo de Søren Kierkegaard. A partir das
posições de Max Weber e de Carl Schmitt, na última aula será abordada, por fim, a questão da
presença da religião na política e na economia.

Aula 1: Espinosa: a teologia política e a modernidade;
Aula 2: Marx: religião como falsa consciência; práxis filosófica e autoconsciência;
Aula 3: Kierkegaard: o salto de fé, o conceito de exceção e a diferença entre as noções de
“cristão” e de “cristandade”;
Aula 4: Max Weber, Carl Schmitt e Walter Benjamin: a religião e a teologia nas formas de
vida económica capitalísticas e nas raízes do Estado moderno.
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