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Data de aprovação na assembleia departamental:
Ementa geral: Analisar de obras selecionadas de autores modernos, atentando para a discussão
empreendida no campo da política (ação política, representação, democracia, governabilidade).
Tema da disciplina:
PROTESTANTISMO
AMBIVALENTE

E

MODERNIDADE:

SOCIOLOGIA

HISTÓRICA

DE

UMA

RELAÇÃO

Conteúdo programático:
I.
II.
III.
IV.
V.

O significado do protestantismo para a gênese do mundo moderno
Georg Jellinek: protestantismo, direitos humanos e democracia
Max Weber: protestantismo e ética econômica capitalista
Ernst Troeltsch: a ambivalência do protestantismo como fenômeno histórico
O “grande despertar” evangélico: recentes tendências políticas e culturais

Objetivos: A reconfiguração do universo religioso brasileiro ao longo das últimas décadas mostra uma
notável ampliação do cristianismo evangélico junto às camadas populares, um recuo relativo do
catolicismo, a estagnação do protestantismo “histórico” e uma intolerância crescente em relação às
religiões de matriz africana. Como avaliar em profundidade as consequências culturais e políticas de
tal transformação? Um século atrás, três importantes professores da Universidade de Heidelberg
publicaram estudos inovadores – e ainda hoje influentes – sobre a primeira grande transformação do
campo religioso moderno: Georg Jellinek, Max Weber e Ernst Troeltsch. Através da análise de seus
escritos e de leituras complementares, o curso pretende oferecer ferramentas analíticas para uma
interpretação sistemática do “grande despertar” no Brasil contemporâneo, bem como sobre suas
prováveis consequências culturais e políticas.
Metodologia:

- Aulas expositivas
- Leituras de textos
- Discussão sobre a produção acadêmica e cinematográfica pertinente
Atividades avaliativas (teóricas)
→ atividades semanais: discussões dos textos propostos
→ os ensaios visam aferir tanto o grau de aproveitamento das leituras e discussões realizadas, como
também a capacidade de organização de ideias e de produção de textos capazes de demonstrar (a)
clareza de exposição, (b) qualidades estilístico-formais, (c) criatividade interpretativa e (d) rigor
historiográfico. É preciso estar atento para a necessidade de equilibrar estas qualidades. Formato:
arquivo word, máximo de 4.000 palavras.
→ a participação/presença nas aulas e nas atividades previstas
Exame especial: o exame será realizado na modalidade oral e abrange um ou mais dos temas
estudados ao longo de todo o curso.
Atividades Avaliativas (práticas)
→ atividade prática: elaboração de material didático sobre o tema do curso com base nas leituras
feitas e material de apoio disponibilizado pelo professor.

Cronograma
25.07

Apresentação do Curso

26.07

O protestantismo como fenômeno político e cultural

01.08

Dreher (De Luder a Lutero. Uma biografia, p. 52-101)

02.07

Skinner (“A difusão do luteranismo”)

08.08

Skinner (“O direito à resistência”)

09.08

Georg Jellinek: protestantismo e a liberdade moderna

15.08

Jellinek (A declaração dos direitos do homem e do cidadão, caps. I-V)

16.08

Jellinek (A declaração dos direitos do homem e do cidadão, caps. VI-IX)

22.08

Max Weber: protestantismo e capitalismo moderno

23.08

Weber (A ética protestante e o espírito do capitalismo, p. 41-69)

29.08

Weber (A ética protestante e o espírito do capitalismo, p. 71-117)

30.08

Weber (A ética protestante e o espírito do capitalismo, p. 141-167)

05.09

Weber (“Igrejas” e “seitas” na América do Norte)

06.09

Weber (Anticríticas 1907/1908)

12.09
13.09

Realização do 1º ensaio da disciplina
Ernst Troeltsch: a ambivalência político-cultural do protestantismo

19.09

Mata (“Religião e modernidade em Ernst Troeltsch”)

20.09

Troeltsch (Protestantismo e progresso, caps. I-II)

26.09

Troeltsch (Protestantismo e progresso, caps. III-IV)

27.09

Troeltsch (Protestantismo e progresso, caps. V-VI)

03.10

O protestantismo entre o mundo anglo-saxão e o latino-americano

04.10

Prien (La historia del cristianismo en América Latina, p. 761-808)

10.10

Spyer (Povo de Deus. “Cristianismo e preconceito de classe”)

11.10

Spyer (Povo de Deus: “Consequências positivas do cristianismo evangélico”)

17.10

Spyer (Povo de Deus: “A religião mais negra do Brasil”)

18.10

Spyer (Povo de Deus: “Reciclagem de almas. Traficantes e cristianismo”)

24.10

Spyer (Povo de Deus: “A esquerda e os evangélicos”)
Realização do 2º ensaio da disciplina

25.10
31.10

Mata (“A teologia política do governo Bolsonaro”)

01.11

EXAME ESPECIAL
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