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Ementa: Desde as suas origens, a filosofia sempre se interessou pela religião. Uma das afirmações 
atribuídas a Tales de Mileto, considerado o fundador da filosofia, é que “tudo está cheio de deuses” 
(DK 11 A 22). Entretanto, foi só a partir do séc. XVII que começou a se constituir uma filosofia da 
religião como decorrência da virada iluminista, que desloca para o humano o centro da reflexão 
filosófica. Kant resume as três questões da crítica (Que posso saber? Que devo fazer? Que me é 
permitido esperar?) na única questão: Que é o homem? 
A filosofia toma a religião como o campo de uma reflexão particular, para compreendê-lo no interior 
da totalidade do interesse da razão. O presente curso, de caráter histórico-sistemático, pretende 
oferecer subsídios para a interpretação filosófica do fenômeno religioso e para a compreensão da 
especificidade da experiência religiosa como uma das formas da experiência humana do Sentido. A 
partir de uma visão inicial de conjunto da religião como fenômeno (quase) universal e de suas formas 
históricas de realização, o curso se concentrará na análise do fenômeno em alguns períodos da 
tradição filosófica ocidental e em algumas obras de alguns filósofos mais representativos da reflexão 
sobre a questão. 
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