Lançamento do 5º vol. de "História das
Idéias Políticas" (Eric Voegelin)

É Realizações Editora lança Religião e a Ascensão da Modernidade, de Eric Voegelin
Chega às livrarias o quinto volume da série História das Ideias Políticas.
Religião e a Ascensão da Modernidade é uma obra de suma importância, não apenas por seu
tratamento a pensadores e doutrinas influentes no século XVI, mas também pelo exame
pormenorizado dessas experiências que formaram o panorama moderno.
Ao examinar a emergência da modernidade no âmbito dos debates filosóficos e políticos do século
XVI, Religião e a Ascensão da Modernidade, volume V de História das Ideias Políticas, retoma a
análise da “grande confusão” apresentada no volume IV da mesma coleção. Trata-se de um período
controverso e revolucionário, que abrange uma gama de acontecimentos desencadeados pelas
Noventa e Cinco Teses de Lutero.
Dos pensadores mais conhecidos aos menos estudados, esse volume apresenta figuras como Calvino,
Althusius, Hooker, Bracciolini, Savonarola, Copérnico, Tycho de Brahe e Giordano Bruno. O autor
dedica atenção considerável a Jean Bodin, apresentando-o como profeta de uma nova religião, em
meio a desordem civilizacional da era pós-cristã. O presente volume foca em temas tradicionais
como a monarquia, a teoria da guerra justa e a filosofia do direito, mas também investiga questões
da astrologia, cosmologia e matemática.
Apesar da complexidade da época, a análise luminosa de Voegelin esclarece sua importância e

sugere linhas de mudanças que convergem num ponto no futuro: a compreensão cristã medieval, de
um cosmos fechado, criado divinamente, estava sendo substituída por uma nova forma de
consciência humana moderna, que pressupunha o homem como a origem inerente do sentido do
universo.
Sobre o autor
Eric Voegelin (1901-1985) foi um dos filósofos mais originais e influentes de nosso tempo. Nascido
em Colônia, Alemanha, estudou na Universidade de Viena, onde depois tornou-se professor de
Ciência Política na Faculdade de Direito. Em 1938, ele e sua esposa, fugindo de Hitler, emigraram
para os Estados Unidos. Tornaram-se cidadãos americanos em 1944. Voegelin passou a maior parte
de sua carreira na Universidade do Estado da Louisiana, na Universidade de Munique e no Instituto
Hoover, na Universidade Stanford. Publicou muitos livros e mais de cem artigos.
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