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Ementa:  

 

A disciplina tem por objetivo realizar uma reflexão sobre os princípios históricos e epistemológicos que 

organizam a escrita da História na modernidade. 

 

 

Conteúdo programático:  

 

I. Breve introdução às teorias da religião 

II. A secularização celebrada 

III. A secularização historicizada 

IV. A secularização deslegitimada 

V. Religião e história hoje 

 

Objetivos:  

 

- Discutir e criticar a “secularização” em perspectiva interdisciplinar (história dos conceitos, 

sociologia, ciência da religião). 

- Tematizar a presença do fenômeno religioso nas sociedades modernas 

- Oferecer aos discentes uma breve introdução às teorias do fenômeno religioso. 

 

Metodologia: Aulas expositivas + atividades + discussões 

Atividades avaliativas:  

 

1. as atividades semanais serão de tipos variados (mini-ensaios, fóruns, etc) 



2. o mini-ensaio visa aferir tanto o grau de aproveitamento das leituras e discussões realizadas até 

então, como também a capacidade de organização de ideias e de produção de textos dotados de (a) 

clareza de exposição, (b) cuidado estilístico-formal, (c) criatividade, (d) rigor e (e) concisão. O 

discente deve estar atento para a necessidade de equilibrar estas qualidades: só o conhecimento ou a 

criatividade por si não bastam; há que saber como organizar o saber de forma original e a partir dele 

produzir uma narrativa consistente e bem fundamentada. 

3. a participação nas aulas síncronas e nas atividades previstas. 

Distribuição de pontos: 

◼ Atividades semanais: 5 pontos cada (total: 70 pontos) 

◼ Mini-ensaio: 25 pontos 

◼ Participação/presença: 5 pontos 

 

Entrega do mini-ensaio: 15.04.2021 

 

Exame especial: 27.04.2021 (o exame será realizado na modalidade oral e abrange um ou mais dos 

temas estudados ao longo de todo o curso) 

 

. 

Cronograma 

19.01 Uma introdução à teoria da religião: a perspectiva dos clássicos 

21.01 Weber: As seitas protestantes e o espírito do capitalismo 

26.01 Como se estudam as religiões? 

28.01 Da Mata: História & religião (cap. 3) 

02.02 A ambivalência política das religiões 

04.02 Dostoievski: O grande inquisidor 

09.02 Teorias da secularização 

11.02 Freud: O futuro de uma ilusão 

23.02 A arte como reencantamento moderno do mundo? 

25.02 Discussão sobre o filme Andrei Rublióv, de Andrei Tarkovski 
https://www.youtube.com/watch?v=x6kqlveBhVY 

02.03 Marramao: Cielo y tierra: genealogia de la “secularización” (caps. 1 e 2) 

04.03 Marramao: Cielo y tierra: genealogia de la “secularización” (cap. 3) 

09.03 A secularização no pensamento do pós-guerra 

11.03 Koselleck: Abreviação do tempo e aceleração. Um estudo sobre a secularização 

16.03 Taubes: La teologia política de Pablo (cap. II) 

18.03 Religiões políticas e ritos seculares 

https://www.youtube.com/watch?v=x6kqlveBhVY


23.03 Discussão sobre o ‘culto à personalidade’ na União Soviética 

https://www.youtube.com/watch?v=99dPfjIJ5SA 

25.03 Berger: A dessecularização do mundo. Uma visão global 

30.03 Luckmann: As transcendências encolhem, a religião se expande 

31.03 Discussão sobre Harvey Cox: ‘O que aconteceu com a secularização?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=wx9IINZlxXA 

06.04 A secularização em Blumenberg e Böckenförde 

08.04 Blumenberg: El progresso desmascarado como destino 

13.04 Blumenberg: La retórica de las secularizaciones 

15.04 Discussão sobre o vídeo ‘Redescobrindo a religião civil norte-americana’ 

https://www.youtube.com/watch?v=rhtGFqgpABw 

20.04 Da Mata: A teologia política do governo Bolsonaro 

22.04 Wohlrab-Sahr & Burchardt: Revisitando o secular. Secularidades múltiplas e trajetórias para 

a modernidade 

26.04 Exame especial 
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Filmes e vídeos: 

 

Carl Theodor Dreyer: O dia da ira 

https://www.youtube.com/watch?v=P2CaY6rLpd0 

https://www.youtube.com/watch?v=P2CaY6rLpd0


 

Tarkovski: Andrei Rublióv 

https://www.youtube.com/watch?v=x6kqlveBhVY 

 

O que aconteceu com a secularização? A perspectiva teológica de Harvey Cox: 

https://www.youtube.com/watch?v=wx9IINZlxXA 

 

Redescobrindo a religião civil norte-americana: 

https://www.youtube.com/watch?v=rhtGFqgpABw 

 

O culto à personalidade na União Soviética: 

https://www.youtube.com/watch?v=99dPfjIJ5SA 

 

Compreendendo a revolução cultural chinesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9iVDCzGyiE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6kqlveBhVY
https://www.youtube.com/watch?v=wx9IINZlxXA
https://www.youtube.com/watch?v=rhtGFqgpABw
https://www.youtube.com/watch?v=99dPfjIJ5SA
https://www.youtube.com/watch?v=N9iVDCzGyiE

