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1. Ementa:
O curso visa introduzir o estudante na teologia e no seu método da pesquisa. Inicialmente
fornece ao estudante uma iniciação à vida intelectual: atitudes, procedimentos, disciplina,
organização do pensamento, fixação de aprendizagem. Apresenta também as normas básicas
para escritos acadêmicos no ISTA. Na segunda parte, o curso aborda o contexto atual no qual se
insere a ciência da fé. Apresenta o estatuto epistemológico, o conceito e o método da teologia.
Delineia os pontos importantes de sua história, com as principais escolas e correntes.
Caracteriza os elementos teórico-práticos da Teologia da Libertação e os seus principais
autores. Distingue os diferentes níveis do fazer teológico (popular, prático e acadêmico),
detendo-se no campo da produção acadêmica e de sua perspectiva profissional. Apresenta as
diferentes Áreas de Estudo e disciplinas que compõe o currículo básico de bacharelado em
Teologia. Reflete sobre as teologias contextuais e os recentes enfoques teológicos. Por fim,
aponta as tarefas atuais da teologia para tornar a fé cristã “compreensível, crível e vivencial”
2. Objetivos:
Munir-se dos instrumentos necessários para a pesquisa teológica na graduação.
Exercitar os mecanismos básicos da metodologia científica, aplicada à teologia.
Conhecer o método e a linguagem específica da teologia
Identificar as principais características da teologia, no correr da história.
Apontar os elementos básicos do currículo dos cursos de teologia.
Ter uma noção elementar das principais correntes teológicas atuais.
Exercitar a escrita de breves textos de iniciação teológica.
Entusiasmar-se pelo estudo da teologia.
Articular espiritualidade, teologia e pastoral.
3. Métodos Didáticos:
Aulas expositivas e participativas
Leitura e discussão dos livros-base
Acesso ao blog www.casadateologia.blogspot.com
Pesquisa na internet.
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Trabalho em grupo com apresentação
4. Processo de Avaliação:
Apresentação do dossiê de introdução à metodologia.
Trabalho em grupo: correntes teológicas contemporâneas e seus autores.
Síntese de capítulos do livro “Introdução a vida intelectual”.
Avaliação escrita ou oral de introdução à teologia.
5. Grade Horária do Programa:
Unidades de Ensino

Horas

I. Introdução à metodologia científica
A vocação intelectual
Aprender a pensar
Disciplina e organização do tempo
Honestidade intelectual
Espírito Científico e método científico
Regras acadêmicas
II. Introdução à pesquisa teológica
Aprendizagem, assimilação e originalidade
Processo de produção intelectual
Exercício da leitura rápida
Esquemas pré-lógicos (analogias)
A arte de resumir
Exercício de fichamento

III. Primeira aproximação à teologia
Quem vem estudar teologia
Exigência do estudo
Passagem da fé à teologia
IV. Método e conceito da teologia
Matéria prima e mediação hermenêutica
Teologia e outros saberes
Teologia é ciência?
Relação com a Biblia, a Tradição e os Sinais dos Tempos.
V. Breve história da teologia cristã
Patristica
Escolástica
Manualistica
Teologia protestante
O embate com a modernidade
Teologia contemporânea.
VI. Niveis da teologia
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Teologia na Pastoral, Teologia pastoral e acadêmica
A profissão do teólogo(a).
Curriculo da graduação em Teologia
VII. Correntes teológicas contemporâneas
Porque teologia contextual?
Teologia da Libertação
Teologias de gênero
Teologia negra
Teologia indígena
Teologia das religiões
Ecoteologia
VIII. Tarefas da teologia
Tarefa geral
Tarefas específicas
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