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Unidade curricular Seminário Temático de Teologia - Espiritualidades orientais: entre filosofia e religião 
Docente responsável  Carlos António Saraiva Bizarro Morais 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

1. Contactar (mediante a leitura) as Obras (Textos) fundadoras das grandes doutrinas do Oriente asiático. 
2. Aprofundar na leitura realizada, mediante investigação orientada, um tema, um conceito, um argumento, uma 

hipótese interpretativa..., de modo a clarificar o “tipo” de espiritualidade ou sabedoria (religiosa, 
filosófica, ética, política, estética...) que a caracteriza. 

3. Averiguar e avaliar criticamente a pertinência do tema estudado (p. ex. mediante análise comparativa). 
4. Elaborar um trabalho escrito, monográfico, que resulte da leitura e da investigação referidas, consolidadas 
com a  reflexão pessoal sobre a atualidade do objeto de estudo em causa. 
Learning outcomes of the curricular unit  

 

 
Conteúdos programáticos 

1. Os grandes Textos / Obras (e Mestres) do pensamento oriental 
1.1. Identificação, cronologia e edições 
1.2. Caracterização sucinta das Obras dos grandes Mestres do Oriente asiático 
2. Escolha da Obra(s) / Texto(s) para leitura integral durante o semestre 
3. Apresentação introdutória à Obra / Texto selecionado 
4. Série de apresentações pormenorizadas do conteúdo temático da Obra / Texto, seguidas de debate e 
esclarecimentos no grupo de trabalho 
5. Série de apresentações dos projetos individuais de investigação em ordem à elaboração dos trabalhos 
temáticos, seguidas de debate e esclarecimentos, no grupo de trabalho 
6. Elaboração orientada de trabalhos monográficos escritos, com os resultados finais da pesquisa realizada. 
 
Syllabus 
 
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os objetivos definidos para a UC são coerentes com os conteúdos programáticos, na medida em que todos os seus 
parâmetros e sequências se orientam para a plena concretização das finalidades científicas e pedagógicas atribuídas ao 
Seminário Temático: o exercício da investigação pessoal e o trabalho em rede em torno de um projeto científico 
comum, a partilha dos resultados e sua discussão no grupo de trabalho (turma). 
Objetivos e conteúdos estão entrosados de modo a proporcionar uma plataforma de leituras e de referências 
comuns a todos os alunos, através da seleção, leitura e apresentação de uma Obra fundadora do penamento 
oriental. Posteriormente, cada aluno será orientado a desenvolver um itinerário pessoal de indagação da 
significação da Obra lida em termos da sua pertinência “espiritual”, finalizando com a elaboração de um 
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trabalho monográfico, de acordo com a metodologia exigida.   
Deste modo, a seleção de Textos / Obras maiores das tradições culturais orientais (nomeadamente, India e China) 
proporcionará aos alunos o desenvolvimento das competâncias da leitura crítica e integral de textos fundadores, da 
identificação de temas de investigação que aprofundará o conhecimento do Texto / Obra lida, da argumentação e 
discussão de ideias, da redação de trabalhos científicos, bem como a aplicação de conhecimentos previamente obtidos. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

1. Partindo do pressuposto que o aluno possui já um conhecimento das grandes doutrinas do Oriente asiático 
(História das Religiões), o docente apresentará, inicialmente, um conjunto de reflexões teóricas e globais que 
permitam identificar o ponto de arranque para a pesquisa que se vai realizar. 
2. Nesta linha, o docente apresentará um conjunto de Obras / Textos matriciais das doutrinas filosófico-
religiosas do Oriente asiático, procedendo-se de seguida à escolha do(s) Texto(s) para leitura integral e comum 
a todos os membros da turma. 
3. O(s) Texto(s) escolhido(s) será objecto de uma primeira série se apresentações, por parte dos alunos, de modo 
a explicitar pormenorizadamente os respetivos conteúdos. Estas apresentações serão seguidas de debate.   
4. Tendo presente que o Seminário Temático, como afirma o Regulamento, «destina-se a exercitar a 
investigação pessoal e o trabalho em rede em torno de um projeto científico comum, assim como a comunicação 
dos resultados com qualidade», cada aluno realizará o seu percurso, procurando responder aos objetivos 
enunciados, elegendo uma problemática específica, estritamente ligada a uma bibliografia especializada. Estas 
ecolhas serão objeto de uma segunda série de apresentações individuais (apresentação de projetos), seguidas de 
debate. 
5. O aluno finalizará o processo com a elaboração de um trabalho escrito, de natureza monográfica e de 
aplicação das metodologias de investigação e de elaboração de trabalho científico, vertendo nele os resultados 
da leitura, da investigação e da reflexão realizadas ao longo do semestre. Este trabalho será orientado, em todas 
as suas fases, pelo docente e entregue e avaliado de acordo com o calendário regulementar. 
6. Implementar-se-á o regime de avaliação contínua, com a observação do desempenho ao longo do semestre, 
finalizando com a entrega do trabalho escrito. 
Os parâmetros em avaliação, são os seguintes: 
- Apresentação oral de síntese de leituras: 20% 
- Apresentação de projeto de trabalho monográfico individual: 25% 
- Participação nos debates sobre as apresentações: 10% 
- Trabalho final, monográfico, escrito: 45%  
Este método de avaliação tem como finalidade levar os alunos a uma reflexão pessoal e gradual sobre as 
questões internas à temática da unidade curricular. 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
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As metodologias de ensino empregues articulam-se com os objetivos de aprendizagem atribuídos à unidade curricular 
específica, que é o “Seminário Temático” (cf. Referências supra), em virtude de promoverem de modo sistemático a 
interiorização dos conteúdos, a reflexão e a análise crítica e o confronto de ideias, num registo ativo, participativo e 
argumentativo, de modo a que o aluno progrida na sua autonomia intelectual e integral. 
Nesta unidade curricular fomentar-se-ão, sobretudo, as metodologias que proporcionem intensivamente as 
competeências da leitura sistemática e crítica de textos fulcrais, da problematização indutora de pesquisa temática e 
investigação bibliográfica, da formulação de hipóteses interpretativas e respetiva defesa, e da elaboração de trabalhos 
escritos, de acordo com as exigências próprias da metodologia do trabalho científico. 
Todas as orientações metodológicas estão ao serviço da construção, por parte do aluno, de um itinerário pessoal, no 
confronto direto com a Obra previamente lida e refletida, e modo a formular um posicionamento no seio da amplitude 
concetual que o tema do Seminário permite. 
Os resultados da avaliação possibilitarão ajuizar da eficácia das metodologias de ensino na concretização dos objetivos 
da unidade curricular e, se necessário, permitir os ajustamentos das mesmas tendo em mente a sua melhoria. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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