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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

História do Pensamento Económico Cristão / 
History of Christian Economic Thought 
4,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Cátia Tuna 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

1. Conhecer a reflexão que o cristianismo construiu ao longo dos séculos sobre matérias como a usura, o luxo, a escravatura, a 
propriedade ou o lucro. 
2. Consciencializar as múltiplas expressões da pobreza e da injustiça e os seus complexos causais, no passado e no presente, a partir 
de denúncias ou legitimações de protagonistas cristãos. 
3. Contactar com experiências de criatividade espiritual e social perante essas aporias económicas ocorridas ao longo da História. 
4. Reconhecer um pensamento cristão sobre o bem e os bens anterior ao início da Economia como disciplina e da Doutrina Social da 
Igreja com a Rerum Novarum de Leão XIII (1891). 
5. Construir um saber diversificado, histórica e teologicamente, comportando autores de várias épocas e de diferentes universos 
religiosos. 
6. Capacitar para a leitura e interpretação dos diversos textos que poderiam formar o corpus literário de uma moral económica cristã. 
7. Possibilitar a experiência de construção de um projeto pessoal de investigação, exercitando competências de pesquisa, de reflexão 
e de expressão escrita e oral. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. Know the reflection that Christianity has built over the centuries on matters such as usury, luxury, slavery, property or profit. 
2. Raise awareness of the multiple expressions of poverty and injustice and their causal complexes, in the past and in the present, based 
on denunciations or legitimations of Christian protagonists. 
3. Contact with experiences of spiritual and social creativity in the face of economic “deadlocks” that have occurred throughout history. 
4. Recognize a Christian thought on the good and goods prior to the beginning of the economy as a discipline and of the Social Doctrine 
of the Church with Leo XIII's Rerum Novarum (1891). 
5. Build a diversified knowledge, historically and theologically, including authors from different times and from different religious universes. 
6. Train for the reading and interpretation of the various texts that could form the literary corpus of a Christian economic morality. 
7. Enable the experience of building a personal research project, exercising skills of research, reflection and written and oral expression. 

 

Conteúdos programáticos 

1. A dialética entre a salvação do rico e o amor ao pobre no cristianismo antigo (de Clemente de Alexandria a Leão Magno). 
2. Práticas, ideias e imaginários religiosos no sistema de trocas e de vinculações do mundo feudal. 
3. A teologia moral perante a emergência da sociedade burguesa: da especulação escolástica à reflexão humanista. 
4. Antagonismos éticos e teológicos entre a exploração económica e a evangelização dos novos mundos. 
5. A “Doutrina Social da Igreja”: contextos e problematizações. 
6. Perspetivas protestantes e ortodoxas (como as “Bases do conceito social da Igreja Ortodoxa Russa” ou a Teologia da Prosperidade). 
7. “Esta economia mata” (EG 53): incursão pelas vulnerabilidades locais e globais da atualidade. 
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Syllabus 

1. The dialectic between the salvation of the rich and the love of the poor in ancient Christianity (from Clement of Alexandria to Leo the 
Great). 
2. Religious practices, ideas and imaginaries in the system of exchanges and connections in the feudal world. 
3. Moral theology towards the emergence of bourgeois society: from scholastic speculation to humanist reflection. 
4. Ethical and theological antagonisms between economic exploitation and the evangelization of new worlds. 
5. The “Social Doctrine of the Church”: contexts and problematizations. 
6. Protestant and Orthodox perspectives (such as “Basics of the social concept of the Russian Orthodox Church” or Prosperity Theology). 
7. “This economy kills” (EG 53): incursion into current local and global vulnerabilities. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os objetivos e os conteúdos confluem no reconhecimento como valor estrutural da tradição cristã da administração dos bens perante 
as necessidades do outro e no âmbito da salvação individual e coletiva. Não obstante esta transversalidade, o objetivo 4 concretiza-se 
especialmente nos quatro primeiros pontos do programa e o objetivo 5 corporiza-se de modo particular nos conteúdos 7 e 2 (no qual se 
abordam os contributos dos muçulmanos e dos judeus durante a Alta Idade Média). Os assuntos referidos no objetivo 1 estão presentes 
com intensidades variáveis mediante as épocas (por exemplo, a usura e a escravatura perdem preponderância a partir do século XIX, 
ao passo que a propriedade privada é aludida nos Atos dos Apóstolos e na Fratelli Tutti). A mesma perspetiva histórica introduzirá 
matizes e, por outro lado, evidenciará eixos de continuidade, quer nos problemas gerados pelos paradigmas de organização social e de 
circulação dos bens (objetivo 2) quer na proposta de respostas ou soluções (objetivo 3). Os objetivos 6 e 7 articulam-se mais com a 
dimensão metodológica. 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The outcomes and Syllabus’s contents converge in the recognition as a structural value of the Christian tradition of the administration of 
goods towards the needs of the other and within the scope of individual and collective salvation. Although this transversality, outcome 4 
is specifically implemented in the first four Syllabus’s contents and objective 5 is particularly embodied in contents 7 and 2 (in which the 
contributions of Muslims and Jews during the High Middle Ages are addressed). The subjects referred in outcome 1 are present with 
varying intensities according to the times (for example, usury and slavery lost preponderance from the 19th century onwards, while private 
property is alluded to in the Acts of the Apostles and Fratelli Tutti). The same historical perspective will introduce nuances and, on the 
other hand, will show continuity axes, whether in the problems generated by the paradigms of social organization and circulation of goods 
(outcome 2) or in the proposal of answers or solutions (outcome 3). Outcomes 6 and 7 are more articulated with the teaching 
methodologies. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O seminário desenrolar-se-á em duas partes. A primeira é constituída por um conjunto de aulas que integrarão quatro vertentes: 
1. leitura e análise de fontes escritas; 
2. componente expositiva; 
3. didáticas de consolidação dos conteúdos; 
4. acompanhamento do processo de investigação dos alunos em ordem ao trabalho escrito pela monitorização das suas etapas: 

definição do tema, reconhecimento das fontes e do acesso às mesmas, pesquisa bibliográfica, estruturação dos capítulos e 
redação. 

Um segundo conjunto de aulas constitui-se da: 
5. apresentação oral do trabalho escrito por parte de cada estudante; 
6. debate em torno dessa apresentação. 

A avaliação terá como base principal o trabalho escrito sobre um tema especializado dentro de um dos conteúdos do programa (80%), 

a sua apresentação oral (20%), sendo a assiduidade e a participação (nos exercícios de interpretação dos textos e na interação com os 

colegas na partilha dos seus trabalhos) fatores de ponderação na aferição da classificação final. 
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Teaching methodologies (including evaluation) 

The seminar will take place in two parts. The first consists of a set of classes that integrate four aspects: 
1. reading and analysis of written sources; 
2. expository component; 
3. didactics for consolidation of the knowledge; 
4. monitoring the students' research process with the view to write the work by investigating its stages: definition of the topic, 
recognition of sources and access to them, bibliographic, chapter structuring and writing. 

A second set of classes consists of: 
5. oral presentation of the written work by each student; 
6. debate around this presentation. 

The main basis will be the written work on a specialized topic within an evaluation of the contents of the program (80%), its oral 
presentation (20%), being the attendance and participation (in the exercises of interpretation of the texts and in the interaction with 
colleagues in sharing their work) weighting factors in the assessment of the final classification. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

Sendo o núcleo do seminário a construção de um pequeno projeto pessoal de investigação – expresso no objetivo 7 – que se materializa 
num texto escrito, que será o objeto primordial de avaliação, e na apresentação aos colegas (metodologia 5), é importante o 
acompanhamento das suas várias etapas (metodologia 4) e a partilha do estudo desenvolvido com os colegas (metodologia 6). Por ser 
a primeira vez que os alunos contactam com uma parte significativa dos conhecimentos que estão em causa nos objetivos 1 a 5, justifica-
se a sua transmissão direta por parte da docente (metodologia 2) e um investimento na apropriação pelos discentes através de algumas 
atividades (metodologia 3). O objetivo 6 operacionaliza-se na leitura e análise de textos (metodologia 1).  

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

As the core of the seminar is the construction of a small personal research project - expressed in objective 7 - which is materialized in a 
written text, which will be the primary object of evaluation, and in the presentation to colleagues (methodology 5), it is important to monitor 
the its various stages (methodology 4) and sharing the study developed with colleagues (methodology 6). As it is the first time that 
students come into contact with a significant part of the knowledge that is at stake in outcomes 1 to 5, it justifies its direct transmission 
by the teacher (methodology 2) and an investment in appropriation by the students through some activities (methodology 3). Objective 6 
is operationalized in the reading and analysis of texts (methodology 1). 
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