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PANORAMA POLÍTICO E RELIGIOSO BRASILEIRO DO 
SÉCULO XVI AO XXI 

 

Conteúdo Programático: 

- Colônia – religião oficial – 1500 – 1822 (inversão. Brasil se torna sede 

da corte) 

 

 2) Brasil Império –1822 a 1889 (Constituição de 1824) 

 

 3) República – início em 15/11/1889 (Constituição de 1891) 

 

 4) Nova República - 1930 (Constituição de 1934) 

 

 5) Estado Novo - 1937 (Constituição de 1937) 

 

 6) Terceira República – 1945 (Constituição de 1946) 

 

 7) Regime Militar – 1964 (Constituição de 1967) 

 

 8) Redemocratização - a partir de 1985 (Constituição de 1988) 

 

9) Formação das bancadas religiosas no Parlamento Brasileiro 

 

- Estado Laico X Estado Teocrático 

 

1) Estado Laico e Liberdade religiosa 

 

2) Uma análise crítico-histórica entre Religião e Estado 

 

3) Os símbolos religiosos na concepção da Laicidade estatal atual 

(Desencantamento do mundo) 

 

4) Teocracia contemporânea: A presença da Igreja no Estado moderno 
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Metodologia: 

. DESCRIÇÃO 

Serão ministradas aulas expositivas presenciais com oportunidade para debates 

entre os participantes. 

A utilização de material de apoio será previamente indicada pelos professores. 

Ao final de cada exposição será solicitado ao aluno que apresente trabalho 

redigido de com base na exposição apresentada, bem como a sua participação 

nas aulas. 

Será utilizado para as exposições os recursos de data show. Não haverá atividade 

externa. 

Cada aula terá duração de duas horas e ocorrerão às segundas-feiras até que se 

complete a carga horária total de dez horas. 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver presença em no mínimo 75% das 

aulas e nota mínima. 

As avaliações apreciarão a percepção do aluno ao tema exposto, a coesão textual 

e sua capacidade de articulação entre os temas e a atualidade social brasileira. 

JUSTIFICATIVA 

Conhecer as relações entre política e religião e como o poder estatal e poder 

religioso podem facilitar a compreensão da formação cultural, política e 

religiosa do povo brasileiro. Vivemos um tempo em que as relações entre política 

e religião se mostram vivas e atuantes no Brasil. Compreender até onde esses 

sistemas – política e religião – se misturam, e qual o grau de afetação gerado nos 

desígnios do país no século XXI se torna um fator de interesse para estudos 

contemporâneos de diversas áreas do conhecimento. 

A recente eleição geral ocorrida no Brasil no ano de 2018, evidenciou que o fator 

religioso se sobressaiu possibilitando inclusive a eleição do presidente da 

república que sintomaticamente utilizou o como slogam de campanha “Brasil 

acima de tudo, Deus acima de todos”. Em um país multicultural e multireligioso, 

a eleição de um presidente declaradamente cristão eleva em grau de importância 

o debate sobre religião e política na formação do estado brasileiro. 

 

  DÚVIDAS?  

Ligue (62) 3227-1177 
ppce@pucgoias.edu.br 


