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Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Igreja e Democracia na Pós-Modernidade: entre Princípios e História /  
Church and Democracy in Postmodernity: between Principles and History 
6 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsibleacademic staff 

Teresa Bartolomei 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

- Promover a sensibilidade crítica e hermenêutica dos estudantes em relação à natureza híbrida e opaca de todo o discurso 
sobre o relacionamento entre Igreja e democracia, que envolve dispositivos cognitivos diferentes, nomeadamente 
ferramentas informativas de reconstrução histórico-filológica dos dados factuais; propostas genealógicas de organização 
da informação recolhida em hipóteses e modelos explicativos; categorias normativas envolvidas na construção do objeto 
de áreas disciplinares como os estudos de religião e a teoria da democracia.  
- Ganhar uma visão geral do debate crítico sobre a democracia liberal dos últimos cinquenta anos, evidenciando como a 
sua crescente focalização sobre os fundamentos pré-políticos do Estado de direito e o papel da religião levou à emergência 
de um novo paradigma ‘pós-secular’ da democracia liberal.  
- Identificar alguns termos (liberdade religiosa, laicidade, secularização) e figuras (W.E. Böckenförde, Ch. Taylor, J. Rawls, 
J. Habermas) centrais para este este processo de redefinição crítica da democracia liberal em relação à religião (na 
desconstrução do dispositivo sociológico e filosófico de secularização).  
- Detetar os riscos inerentes a uma interpretação fundamentalista e populista, antidemocrática, do paradigma pós-secular, e 
promover a reflexão sobre linhas de contribuição simultaneamente crítica e construtiva das comunidades cristãs para a 
revitalização e promoção da democracia liberal.  
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

-To promote students' critical and hermeneutical sensitivity to the hybrid and opaque nature of the entire discourse on the 
relationship between Church and democracy, which involves different cognitive devices, namely informative tools for the 
historical-philological reconstruction of factual data; genealogical proposals for organizing the information collected in 
explanatory hypotheses and models; normative categories involved in the construction of the subject of disciplinary areas 
such as studies of religion and the theory of democracy. 
- To gain an overview of the critical debate on liberal democracy in the past 50 years, highlighting how its growing focus on 
the pre-political foundations of the rule of law and the role of religion has led to the emergence of a new 'post-secular' 
paradigm of liberal democracy. 
- To identify some terms (religious freedom, secularism, secularization) and figures (WE Böckenförde, Ch. Taylor, J. Rawls, 
J. Habermas) central to this process of critical redefinition of liberal democracy about religion (in the deconstruction of the 
sociological and philosophical device of secularization) 
- To gain awareness of the risks inherent in a fundamentalist and populist, anti-democratic interpretation of the post-secular 
paradigm, and promote the reflection on lines of both critical and constructive contribution by Christian communities to the 
revitalization and promotion of liberal democracy. 
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Conteúdos programáticos 

 
Introdução Geral (temática e metodologia de apresentação e de estudo) 

 
1. Igreja e democracia, história e princípios de uma descoincidência 

(Antígona e Creonte. Civitas Dei e civitas hominis) 
 

A. Democracia e secularização. 
A articulação eufórica da coexistência entre religião e democracia liberal 

 
2. Do conflito ao appeasement:  do Sílabo ao Concílio Vaticano II. Do direito 

natural ao universalismo dos direitos do homem; da natureza humana à dignidade humana 
3. O ordenamento público: o papel do Estado e o dilema Böckenförde 
4.  O ordenamento privado: a secularização como emancipação do indivíduo e implementação da liberdade 

de consciência (Ch. Taylor) 
 

B. Democracia e secularização. A problematização de um dispositivo.  
Liberdade religiosa e laicidade - dois paradigmas alternativos? 
   

5. Regulação estadual da presença da religião no espaço público: modelo europeu-continental vs. modelo anglo-
saxónico (L. Diotallevi/D. Terra) 

6.  Crise dos modelos de regulação tradicional na emergência social e política de um novo pluralismo 
multirreligioso 

 
C. Democracia e secularização. A emergência de um  

paradigma ‘pós-secular’ da democracia liberal  
         

7.  A reivindicação da autossuficiência ética do liberalismo. O princípio 
do overlapping consensus (J. Rawls) 

8. A crítica comunitarista ao universalismo liberal (Ch. Taylor)  
9. A formulação do paradigma pós-secular (J. Habermas)  
10.    Um diálogo entre Joseph Ratzinger e J. Habermas e : potencialidades e limites da proposta do “projeto 

cultural” 
 

D. As comunidades, ponto focal da crise atual da democracia liberal.  
Eclesialidade e cidadania: para uma resposta cristã aos desafios da democracia pós-secular   

 
11. Alguns problemas atuais do panorama político mundial (globalização, comodificação, desigualdades, 

liquidificação social, crise ecológica) e a tentação das respostas antidemocráticas (fundamentalismos, 
populismos, soberanismos). O papel das tradições religiosas (O. Roy; F. Jullien) 

12. A Palavra e a história, entre encarnação e diferença. Um paradigma eclesiológico de presença redentora 
dos cristãos na história: o pluralismo 
 universalizador da comunhão vs. o relativismo particularista da separação. (T. Bartolomei - Radix Matrix).  
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13. Eclesialidade e cidadania: o princípio de inclusão como critério de legitimação das comunidades no 
quadro da democracia pós-secular (Radix Matrix). 

14.    Conclusões 
 

 

Syllabus 

 
General Introduction (topics and methodology of presentation and study) 

 
1. Church and democracy, history and principles of a “discoincidence” 
(Antigone and Creon. Civitas Dei and civitas hominis) 

 
A.  Democracy and secularization. 

The euphoric articulation of the coexistence between religion and liberal  
democracy 

 
2.  From conflict to appeasement: from the Syllabus to the Second Vatican Council. From natural law to the 

universalism of human rights; from human nature to human dignity 
3.  The public order: the role of the State and the Böckenförde dilemma 
4.  The private order: secularization as an emancipation of the individual and the  

implementation of the freedom of conscience (Ch. Taylor) 
 

B.  Democracy and secularization. The problematization of a device. 
   Religious freedom and secularism - two alternative paradigms? 
   
5. State regulation of the presence of religion in the public space: European-continental model vs. Anglo-

Saxon model (L. Diotallevi / D. Terra) 
6.  Crisis of the traditional regulatory models in the social and political emergence  

of a new multi-religious pluralism (L. Diotallevi / D. Terra) 
 

C.  Democracy and secularization. The emergence of  
a ‘post-secular’ paradigm of liberal democracy 

         
7.  The claim of the ethical self-sufficiency of liberalism. The principle of the overlapping consensus (J. Rawls) 
8.  The communitarian critique of liberal universalism (Ch. Taylor) 
9.  The formulation of the post-secular paradigm (J. Habermas) 
10.  A dialogue between Joseph Ratzinger and J. Habermas: potentialities and limits  

of the “cultural project” proposal 
 

D.  Communities, the focal point of the current crisis of liberal democracy. 
Ecclesiality and citizenship: for a Christian response to the challenges of post-secular democracy 

 
11.  Some current problems in the world political landscape (globalization,  

commodification, inequalities, social liquifying, ecological crisis) and the  
temptation of anti-democratic responses (fundamentalisms, populisms, sovereignty). The role of religious 
traditions (O. Roy; F. Jullien) 
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12.  The Word and the history, between incarnation and difference. An ecclesiological paradigm of the 
redemptive presence of Christians in history:  the universalizing pluralism of the communion vs. the 
particularist relativism of the separation (Radix Matrix). 

13.  Ecclesiality and citizenship: the principle of inclusion as a criterion for 
legitimizing communities within the framework of post-secular democracy 
(Radix Matrix). 

14.  Conclusions 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O trabalho crítico com obras e autores de áreas disciplinares e orientação heterogéneas promove a aplicação de uma 
perspetiva interdisciplinar (convocando teologia, historiografia, filosofia, sociologia) imprescindível para a elaboração analítica 
e teórica de uma temática híbrida e complexa, que abrange precisamente a dinâmica historicamente instável e 
concetualmente aberta de cruzamento, colaboração e competição, entre ordenamentos normativos distintos (político e 
religioso).  
Antes de que respostas, aos estudantes são apresentadas perguntas e reconstruções de processos evolutivos em que a 
elucidação informativa pode conjugar-se em explicação genealógica unicamente à luz das opções normativas adotadas.  
 
Uma análise crítica da consistência teológica, filosófica e sociológica de algumas das mais recentes propostas disponíveis 
no campo da teoria da democracia em relação ao papel público da religião pretende focar as principais linhas de discussão 
atualmente em jogo, contribuindo para identificar os recursos simbólicos, éticos e cognitivos, de que as comunidades cristãs 
dispõem para se posicionar criticamente e construtivamente no contexto do novo paradigma pós-secular da democracia. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The critical work with texts and authors from heterogeneous disciplinary areas and different orientation promotes the 
application of an interdisciplinary perspective (involving theology, historiography, philosophy, sociology), which is essential 
for the analytical and theoretical elaboration of a hybrid and complex topics, which precisely covers the historically unstable 
and conceptually open dynamics of crossing, collaboration and competition, between different normative orders (political 
and religious). 
More than answers, students are presented with questions and reconstructions of evolutionary processes in which the 
informative elucidation may be combined with a genealogical explanation solely in the light of the normative options 
adopted. 
A critical analysis of the theological, philosophical, sociological consistency of some of the most recent proposals available 
in the field of the theory of democracy about the public role of religion intends to focus on the main lines of discussion 
currently at stake, helping to identify the symbolic, ethical and cognitive resources available to Christian communities to 
position themselves critically and constructively in the context of the new post-secular paradigm of democracy. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Depois de uma primeira sessão de introdução (apresentação do tópico, da metodologia e dos objetivos do curso), as sessões 
do curso decorrerão segundo o esquema seguinte:  

1) Exposição geral do tópico selecionado, seguida pela apresentação específica de um ou mais textos-pivô.  



 
 

Universidade Católica Portuguesa Email:direcao.ft@ucp.pt 

Palma de Cima1649-023 Lisboa Tel. 217 214 150 

2) Discussão, com intervenções dos estudantes baseadas na exposição anterior e na leitura prévia da bibliografia 
selecionada para cada sessão. 

 
EXIGÊNCIAS E AVALIAÇÃO 
 
1. Frequência obrigatória. 
2. Leitura da bibliografia selecionada como obrigatória. 
3. Participação ativa em sala de aula (30%) em que se evidencie a leitura prévia do material bibliográfico recomendado. 
4. O exame final consta na apresentação de um estudo escrito (com aproximadamente 5.000 palavras), feita em sessão de 
exame oral (70%), sobre um tópico (relacionado ao curso) previamente concordado com o docente. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

After a first introductory session (presentation of the topic, methodology and objectives of the course), the course sessions 
will be held according to the following scheme: 
1) General exposition of the day’s topic followed by the specific presentation of one or more pivotal texts. 
2) Discussion, with student interventions based on the previous exposition and the previous reading of the bibliography 
selected for each session. 

 
REQUIREMENTS AND EVALUATION 

 
1. Frequency required. 
2. Reading of all mandatory texts. 
3. Active class participation (30% of the final grade), with evidence of the previous reading of the recommended bibliography. 
4. The final exam consists of the presentation of a written essay (approximately 5,000 words), done in an oral exam session 
(70% of the final grade), on a topic (related to the course) previously agreed with the teacher. 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
 

A discussão partilhada de termos e figuras chave, assim como de textos relativos ao tópico escolhido (o relacionamento entre 
Igreja e democracia na pós-modernidade) promove a aquisição das ferramentas hermenêuticas e críticas necessárias a uma 
movimentação frutuosa entre formas de discurso e dispositivos racionais diferentes, reconhecendo a sua interdependência 
e sinergia.  
Uma abordagem epistemologicamente consistente do tema em questão, que abrange um único campo histórico na sua 
diferenciação em ordenamentos normativos diferentes (religião e política, Igreja e democracia) requer necessariamente uma 
perspetiva interdisciplinar, diferenciada e flexível, capaz de mediar entre conteúdos informativos adquiridos com protocolos 
rigorosamente filológicos e ponto de vista crítico fundado em opções normativas argumentativamente justificadas. No campo 
da teoria da democracia e dos estudos de religião é preciso desmistificar as opostas ilusões ideológicas de um saber científico 
neutral e de um doutrinarismo fideísta, dogmaticamente indisponível ao questionamento crítico das próprias posições. O 
saber constrói-se nestas áreas como um work in progress polifónico, ocasionalmente disfónico, instável e evolutivamente 
não linear, entre abordagens, metodologias, competências heterogéneas, em que a manutenção de opções normativas de 
cariz axiológico (religioso e jurídico) pretende compatibilizar-se com a manutenção das exigências normativas de cariz 
epistemológico próprias da relativa atividade científica.  
O método torna-se mérito, nestas áreas, na difícil articulação de um pluralismo não relativista, de dispositivos 
transdisciplinares de integração dialógica das diferenças dos pontos de vistas e dos registos factuais. Mais do que fornecer 
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soluções e respostas, o resultado cognitivo principal de uma reflexão sobre o relacionamento entre Igreja e democracia é a 
construção de um repertório concetual e categorial capaz de orientar processos de discernimento eclesial e político a nível 
individual, comunitário e público.  
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 

The shared discussion of key terms and figures, as well as texts concerning the chosen topic (the relations between Church 
and democracy in postmodernity), promotes the acquisition of the hermeneutical and critical tools necessary for a fruitful 
movement between different discourse forms and rational devices, recognizing their interdependence and synergy. 
An epistemologically consistent approach to the subject in question, which covers a single historical field in its differentiation 
in different normative orders (religion and politics, Church and democracy) necessarily requires an interdisciplinary, 
differentiated and flexible perspective, capable of mediating between informational content acquired through strictly 
philological protocols and a critical point of view based on normatively justified normative options. In the field of democracy 
theory and religious studies, it is necessary to demystify the opposing ideological illusions of neutral scientific knowledge and 
fideistic doctrinalism, dogmatically unavailable to the critical questioning of its positions. Knowledge is built in these areas as 
a polyphonic working in progress, occasionally dysphonic, unstable and evolutionarily non-linear, among approaches, 
methodologies, heterogeneous competences, in which the maintenance of normative options of an axiological nature 
(religious and juridical) aims to be compatible with the maintenance of the normative requirements of an epistemological 
nature constitutive of the relative scientific activity. 
The method becomes merit, in these areas, in the difficult articulation of a non-relativistic pluralism, of transdisciplinary devices 
of dialogical integration of the differences of point of views and factual records. More than providing solutions and answers, 
the main cognitive result of a reflection on the relationship between Church and democracy is the construction of a conceptual 
and categorical repertoire capable of steering processes of ecclesial and political discernment at the individual, community 
and public level. 
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

MAGISTÉRIO DA IGREJA  
 
Bento XVI  

- Discurso em ocasião da visita oficial ao Presidente da República Italiana (2005)  
- Discurso para o encontro na Universidade Roma “La Sapienza” (2008)  
- Discurso para o encontro com as autoridades civis - Parlamento de Londres (2010)  
 

Comissão Teológica Internacional  
La libertà religiosa per il bene di tutti. Approccio teologico alle sfide contemporanee  
(2019) 

 
Concílio Vaticano II  

- Constituição Pastoral Gaudium et Spes (1965)  
- Declaração Dignitatis Humanae. Sobre a liberdade religiosa (1965)  
- Declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs (1965) 

 
Congregação para a Doutrina da Fé  

Nota Doutrinal sobre algumas questões relativas à participação e comportamento 
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dos católicos na vida política (2002) 
 
Francisco 

- Discurso em ocasião da entrega do Prémio Carlos Magno (2016) 
- Discurso aos participantes na Conferência “Repensar a Europa. Uma contribuição 
cristã ao futuro do projeto europeu”, promovido pela Comissão dos Episcopados da 
Comunidade Europeia (COMECE) (2017)  

 
Paulo VI  

Carta Encíclica Populorum Progressio (1967)  
 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
 

Antonio Acerbi 
Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II. Vita e Pensiero, Milano  
1991  

 
Teresa Bartolomei  

-Radix, Matrix: Community belonging and the ecclesial form of universalistic communitarism. Universidade Católica 
Editora, Lisboa 2018  
- “As comunidades: memória viva das democracias”. In: REVER - Revista de Estudos da Religião, Nr. 3, 2018. 
Dossier «Religião, memória e identidade na Europa»  

 

Joseph Ratzinger Jürgen Habermas  
Ragione e fede in Dialogo. Giancarlo Bosetti (Ed.), Marsilio,  
Venezia 2005   

 
Ernst-Wolfgang Böckenförde 

La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione. Michele Nicoletti (Ed.),  
Morcelliana, Brescia 2006  

 
Luca Diotallevi 

Uma alternativa à laicidade. UCE, Lisboa 2020 
 
François Jullien 

Risorse del cristianesimo. Ma senza passare per la via della fede. Ponte alle  
Grazie (Salani Editore), Milano 2019 
 

Jürgen Habermas  
- “Introduzione”, in Id., Tra scienza e fede. Laterza, Bari 2006, V-XII 
- “La religione nella sfera pubblica. Presupposti cognitivi dell’«uso pubblico della ragione» da parte dei cittadini 

credenti e laicizzati”, Ib., 19-50. 
- “Un nuovo interesse dei filosofi per la religione? Intervista con Eduardo Mendieta”, in Verbalizzare il sacro. Sul 

lascito religioso della filosofia. Laterza, Bari 2015, 81-102 
- “La religione nella sfera pubblica delle società post-secolari”, Ib., 286-304 

 
John Rawls 
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- “The Idea of an Overlapping Consensus”, in Id., Political Liberalism. Columbia University Press. New York 
1993, 133-172 

Olivier Roy 
- L’Europa è ancora cristiana? Cosa resta delle nostre radici religiose. Feltrinelli, Milano 2019 

 
Charles Taylor 

-  “Introduction”, in Id., A Secular Age. Harvard University Press, Cambridge MA/ London 2007, 1-22 Incanto e 
disincanto. Secolarità e laicità in Occidente. EDB, Bologna 2014 

-  “Religioni e integrazione europea”, in Stagi (Ed.) 2017, 43-62  
- “The politics of recognition”, in AA.VV., Multiculturalism. Examing the Politics of Recognition. A. Gutmann (ed.), 

Princeton University Press, Princeton, 25-73 
 
Domingos Terra 

 A Fé Cristã no Espaço Público. UCE, Lisboa 2018 
 

 


