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INTRODUÇÃO
O Centro de Documentação e Pesquisa em História sobre o Protestantismo no Brasil é um setor vinculado à Coordenadoria
de Extensão e Pesquisa da Faculdade Teológica Sul Americana (FTSA), com acervo instalado no respectivo campus, na
cidade de Londrina - PR. Por constituir-se em uma escola interconfessional, a Faculdade Teológica Sul Americana congrega
em seu corpo discente estudantes pertencentes às mais diversas denominações que configuram o cenário religioso
brasileiro atual.
Constatando a necessidade de melhor conhecer a trajetória e o perfil destas instituições religiosas, nasceu o CDPH - FTSA,
visando criar um núcleo de memória que viabilize a investigação e a pesquisa histórica sobre esse passado e suas
configurações contemporâneas. Pela reunião e preservação das fontes sobre a história das igrejas de confissão evangélicaprotestante, busca-se escrever a história destes grupos, disponibilizando-a ao conhecimento acadêmico e do público em
geral.

OBJETIVOS
GERAL:

A) Disponibilizar fontes que permitam a investigação e a escrita da história do Protestantismo, não somente a partir dos líderes cujos
nomes estão imortalizados na memória e nos registros que deles se preservaram como sinônimo de heroísmo, mas também, tendo
como personagens homens e mulheres que, no "anonimato", participaram direta ou indiretamente da construção deste passado.
B) Por meio dos recursos e técnicas da história oral, que permitem, mediante depoimentos, construir fontes de pesquisa para que se
torne possível o acesso à memória deste passado.
C) Possibilitar que o acesso a tais fontes, permita uma análise mais criteriosa da influência exercida pelo Protestantismo no
desenvolvimento social e cultural no contexto brasileiro.
D) Contribuir para que o acervo documental do CDPH possibilite e incentive a formação núcleos de estudo não apenas de âmbito
historiográfico, mas também em outras áreas do conhecimento, como por exemplo: Antropologia, Sociologia, Pastoral, Missiologia..

ESPECÍFICOS
A) Formar um acervo documental mediante o levantamento e a catalogação de fontes sobre o Protestantismo no Brasil junto às
igrejas locais.
B) Contribuir para produção e escrita da história do Protestantismo no Brasil, disponibilizando, para isto, o acervo documental para
estudantes, pesquisadores vinculados às igrejas ou demais instituições de ensino teológico.
C) Tornar-se um espaço de pesquisa disponível para pesquisadores de outras instituições de ensino superior.
D) Contribuir para que a história do Protestantismo seja melhor conhecida, por meio do acesso que o público em geral poderá ter
diretamente ao acervo documental, como também pela publicação de relatórios dos trabalhos produzidos por núcleos de estudos,
realização de simpósios, exposição de trabalhos e ministração de cursos e palestras junto às igrejas locais, que poderão ser feitos por
professores, estudantes, ou demais pesquisadores.
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