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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.
A ciência e a filosofia da religião têm tido histórias paralelas, o que gera um desconforto sobre a
pertinência mútua dessas áreas do conhecimento. O objetivo da presente disciplina é, em primeiro lugar,
apresentar um pouco da história, das correntes clássicas e dos temas centrais da filosofia da religião, o
que ocupará a primeira metade do semestre. Na segunda metade, procuraremos apresentar algumas
propostas recentes de filósofos da religião, que se abrem para os conteúdos empíricos da ciência da
religião, e assim, superam o eurocentrismo e o cristianocentrismo da tradição clássica; entre os
destaques teremos a abertura a outras tradições religiosas, também com perspectivas comparativas;
abertura à religião vivida, empiricamente explicável; abordagens semânticas, feministas e pós-coloniais;
o contato com as ciências naturais, em especial com a ciência cognitiva da religião; novos ateísmos
chegando finalmente ao próprio questionamento da existência de uma filosofia da religião.
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