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Licenciatura em Ciências Religiosas (2021-2022) 

 
Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Antropologia teológica: fundamentos 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

José Pedro Lopes Angélico 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem / Learning outcomes of the curricular unit  
 
No final do curso, espera-se que o discente seja capaz de articular a compreensão antropológica cristã a partir das seguintes coordenadas: 

• a história da teologia e da antropologia cristã; 
• os métodos próprios da sua constituição como disciplina teológica;  
• a evolução dos dogmas relacionados com a visão antropológica cristã;  
• os fundamentos bíblicos;  
• a reflexão sistemática mais recente. 

 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

 
I. A Antropologia na História da Teologia 
II. A especificidade da Antropologia Cristã (Minima Anthropologica Christiana) 
III. Estrutura, método e conteúdos da Antropologia Teológica 
IV. Teologia da Criação como problema antropológico 
V. Antropologia Teológica Fundamental 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
 
 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

Metodologias de ensino – lógicas de organização de atividades de ensino e aprendizagem, métodos utilizados para alcançar  
objetivos definidos. 
 
Este curso está estruturado segundo uma exposição docente dos temas nucleares e sobre o estudo pessoal dos textos propostos para leitura. Em 
cada encontro do curso, o docente expõe a matéria, deixando obviamente espaço para a reflexão e para o debate em aula. Além das leituras 
primárias (manuais), será facilitada uma lista bibliográfica mais extensa, bem como, no decorrer das aulas, alguns títulos que possam interessar à 
investigação e à reflexão pessoais. Estão previstas aulas intercalares que servirão diversas necessidades do curso: apresentação dos projectos de 
investigação e de recensão, acompanhamento intercalar dos mesmos e do processo de redacção. No fim do semestre e antes da época de 
exames, prevê-se um espaço de recapitulação e discussão sobre o programa da disciplina. 
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Avaliação 
 
E-folio A (20%) + E-folio B (20%) + Exame Final (60%) 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

• As aulas expositivas sobre os vários temas dos conteúdos programáticos favorecem uma compreensão panorâmica da construção 
antropológica cristã, ao mesmo tempo que ajudam à compreensão da história das ideias teológicas desde a Antiguidade aos nossos dias, 
em temas específicos como a constituição antropológica fundamental (corpo-alma) e problemáticas de diálogo interdisciplinar (ex: criação 
e evolução, criação e ecologia, liberdade e realização da humanidade, etc.) 

• Não obstante fundamentalmente expositiva, a aula é um espaço de diálogo e debate. 
• O diálogo tutorial, em atendimento pessoal, orienta o estudo e a investigação, ajudando também para a preparação dos vários momentos 

de avaliação. 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Alszeghy, Z. – Flick, M.. (1999). Antropología Teológica. Salamanca: Sígueme. 
Colzani, G.. (2001). Antropología Teológica. El hombre: paradoja y misterio. Salamanca: Secretariado Trinitario. 
Couto, A.. (2002). Como uma dádiva. Caminhos de Antropologia Bíblica. Lisboa: UCE. 
Flick, M.. (1955). La struttura del Trattato: «De Deo Creante et Elevante». Gregorianum, 36, 284-290. 
Fromaget, M.. (2000). Dix essais sur la conception anthropologique «corps, âme, esprit». Paris: L’Harmattan. 
Gelabert Ballester, M.. (1997). Jesucristo, revelación del misterio del hombre. Ensayo de antropología teológica. Salamanca-Madrid: San Esteban-
Edibesa. 
González Faus, J. I.. (1987). Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre. Santander: Sal Terrae. 
Ladaria, L. F.. (2004). Introducción a la Antropología Teológica. Estella: Verbo Divino. 
Martínez Sierra, A.. (2002). Antropología Teológica Fundamental. Madrid: BAC. 
Rahner, K.. (2007). Escritos de Teología VI. Madrid: Cristiandad, 153-267. 
Ruiz de la Peña, J. L.. (1980). Sobre la estructura, método y contenidos de la Antropología Teológica. Studium Ovetense, 8, 347-360.  
Ruiz de la Peña, J. L.. (1988). Imagen de Dios. Antropología Teológica Fundamental. Santander: Sal Terrae.  
Vogels, W.. (1991). The God who creates is the God who saves. Église et Théologie, 22, 315-335. 
Wolff, H. W.. (2001). Antropología del Antiguo Testamento. Salamanca: Sígueme. 
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