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Introdução
 No quadro da discussão acerca da sua tese sobre a «era secular», Charles Taylor propôs
um modelo de quatro disjunções para a análise das tensões que se desenvolvem entre
as religiões instituídas, o espaço público e os indivíduos, na modernidade avançada: i.
disjunção entre os «buscadores» de Deus e os crentes «residentes»; ii. entre a afirmação
da responsabilidade pessoal e a adesão a um código moral; iii. entre uma visão histórica
e uma visão naturalista da ética; iv. entre a abertura espiritual a várias culturas e religiões
e a concentração numa tradição espiritual.
 Tendo como mentores Charles Taylor e José Casanova, investigadores portugueses
participaram num projeto de investigação internacional, visando a exploração destas
disjunções, a partir de diferentes contextos culturais. Este programa formativo pretende
facilitar o acesso alargado aos resultados desse itinerário de investigação colaborativa.
A investigação partiu da realidade portuguesa, contexto em que a erosão de uma
identidade religiosa maioritária, by default, tem criado a possibilidade de uma
disseminação de referências religiosas presentes em diferentes margens e novas
paisagens espirituais, num quadro de mudança global.
Objetivos
 Identificar os fatores de mudança global na construção das identidades religiosas.
 Compreender as dinâmicas de tensão que descrevem a religião na esfera pública.
 Desenvolver competências argumentativas relativas à interpretação das novas
paisagens religiosas e espirituais.
 Reconhecer o espiritual nas linguagens estéticas, num contexto (pós)secular.
Destinatários
 Estudantes de diferentes programas de ensino superior interessados em formação
especializada no domínio dos Religious Studies.
 Agentes ligados à educação, comunicação, cultura, mediação social e desenvolvimento
humano.
 Outros públicos interessados em formação contínua.
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Módulos Temáticos
I. 27 FEV – Ed. da Biblioteca (4), sala 424 • Era secular – o debate sobre uma ideia
(Luís Lóia, Paulo Fontes)
II. 06 MAR – Ed. da Biblioteca (4), sala 424 • Ortodoxias e heterodoxias – paradoxos
do crer (Steffen Dix, Alexandre Palma)
III. 13 MAR – Ed. 1, sala 124 • O todo e o resto – uma disjunção bíblica para hoje
(Luísa Almendra, José Tolentino Mendonça)
IV. 20 MAR – Ed. da Biblioteca (4), sala 424 • Crer e pertencer - religião, media e
espaço público (Alfredo Teixeira, Nelson Ribeiro)
V. 27 MAR – Ed. da Biblioteca (4), sala 424 • O espiritual e o religioso – uma
disjunção estética? (Mário Avelar, Paulo Pires do Vale)
Metodologia
 10 horas de contacto em sala de aula; 5 horas de acompanhamento em ambiente
Moodle.
 Cada sessão desenvolve-se a partir do trabalho colaborativo de dois investigadores, que
apresentam as suas perspetivas interpretativas e dialogam entre si. Este diálogo alargase, depois, aos participantes no Seminário.
 Em cada sessão abre-se um fórum de discussão, em ambiente Moodle, disponível para
a participação dos inscritos no seminário.
 A creditação da formação exige, no âmbito do processo de avaliação, a recensão de um
texto de entre os indicados na bibliografia do Seminário.
 Para creditação, a ausência, em mais do que 2 sessões, exige atividades complementares.
Modalidades (inscrição, propina e certificação)
 Frequência do seminário sem creditação (60 €).
 Frequência por módulos sem creditação (20 € cada).
 Frequência do seminário creditado (inscrição + propina 60 €)* + diploma (30 €).
*30 € para alunos ordinários dos cursos conferentes de grau, na UCP.
Informações e inscrições
Marta Salvador
Secretariado do Instituto de Estudos de Religião
Edifício Faculdade de Teologia, piso 1 | Gabinete 3203
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima | 1649-023 LISBOA | Tel. 21 7214155
ier@ucp.pt | www.ft.lisboa.ucp.pt
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