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Porque estudar Antropologia? 

 

A Antropologia Teológica (de índole judaico-cristã). É a que estuda o ser humano 

(Anthropos) tendo como referência fundamental Deus (Theos). Passou-se da centralização no 
cosmo divinizado (fase pagã) para Deus, quando o cristianismo suplantou a visão grega da 

realidade e colocou tudo o que existe na relação com o Deus revelado (fase cristã). A 

Antropologia teológica trabalha sobre a profundidade do ser: origem e fim, riquezas e limites, 
aspirações e linguagem, comportamentos, mas à luz da revelação divina. Visa-se chegar a 

algo fundamental: o ser humano é capaz de Deus, de acolhê-lo, conviver com ele, em 

comunhão e parceria com ele. 

Há um pressuposto para esta vertente da Antropologia: Deus não é uma fantasia 
ou um agregado mental na vida humana. Ele integra a própria estrutura humana e lhe 

confere a vocação transcendente, que impulsiona o ser humano a ir além de si, a aspirar ao 

infinito, a reconhecer suas limitações (fraqueza, enfermidade, erros, morte, pecado), que o 
desafiam a respeito do sentido da vida, do sofrimento, da morte e da pós-morte. Deus lhe dá 

ao ser humano a capacidade de reconhecer o valor de tudo o que existe e de transcender à 

realidade do aqui-agora, por um valor maior e mais plenificador. É exatamente esta busca do 
transcendente que ele humaniza de modo maravilhoso a si mesmo como ser humano (o 

humanum), isto é, quanto mais ele se insere em Deus e no Projeto dele, mais encontra a 

felicidade. E é esta extraordinária capacidade que o faz, também, humanizar tudo no cosmos, 

estudá-lo, manipulá-lo e canalizar todas as suas riquezas em vista da felicidade, um desejo 
insaciável que faz parte de seu ser como gente. 

Sempre em busca. Não há dúvida – e o dia-a-dia o comprova – a humanidade 

continua sua busca do sentido da vida e da história, do sentido da existência do cosmos e de 
tudo o que nele existe, especialmente do próprio ser humano na complexidade da história do 

cosmos. Multiplicam-se sem cessar artigos, livros, filmes, canções, obras de arte, que 

alimentam o debate levando-se em conta a existência de Deus nesta trama misteriosa do 
mundo e da vida humana ou negando-a, ridicularizando-a e considerando toda e qualquer 

religião como uma invenção prejudicial ao ser humano. 

É a partir do olhar antropológico-teológico que detectamos o que a Revelação diz 

sobre o ser humano no contexto da obra da criação: uma criatura feita no tempo e que não 
teve existência espiritual antes da corpórea para usufruir da felicidade neste mundo e da 

glória de Deus na vida eterna feliz. Os textos bíblicos não pretendem apresentar dados 

científicos, mas mostrar o propósito de Deus, no relacionamento dele com os homens e, mais 
ainda, a sua experiência no mundo como ser humano em Jesus Cristo e, consequentemente, 

a identidade profunda e única do especificamente humano assim enriquecido com a 

comunhão com Deus e que abre o ser humano definitivamente e de modo privilegiado para a 
comunhão consigo mesmo, com os outros, com a natureza.  

 

Leitura 

 
Leia e veja materiais diversos produzidos pelos meios de comunicação de massa. 

Explore (pesquise) o conteúdo de sites. Resuma no caderno o material lido 

Não faça cópias. Para fazer o resumo, pequenos trechos podem ser registrados por 
você, desde que fique claro que aquele trecho não foi escrito por você, ou seja, desde que 

você coloque entre aspas o tal trecho e indique entre parênteses o autor da ideia. 

Ao fazer a leitura, faça anotações em seu caderno, elas serão importantes para que 

você organize as informações obtidas. Fique atento aos conceitos destacados nos textos. 



Procure encontrar em cada texto a ideia fundamental, ou seja, o que o autor 

procurou destacar. Ao elaborar o texto final procure construir um texto que expresse as 
reflexões feitas por você a partir do trabalho de pesquisa (leitura). 

 

Onde estudar 

 
Seu ambiente de estudo pode ser em qualquer lugar, na sala, no quarto, na 

varanda, enfim em qualquer lugar que se sinta confortável, arejado e com boa luminosidade. 

 
Estados físico–emocionais 

 

Se você se sentir cansado, desanimado, exausto, relaxe e descanse, pois estudar 
nestas condições não lhe trará benefícios. Procure dormir bem, se alimentar bem e estar com 

a mente sempre preparada para iniciar os estudos é fundamental. 

 

Seja atento e curioso 
 

Concentre–se apenas em seus estudos, avise a seus familiares que partir de 

determinado horário você estará estudando e não quer ser interrompido. Tenha sempre um 
horário fixo. Se tiver dúvidas, pesquise, leia outras fontes, mas não deixe a dúvida persistir. 

 

Tenha calma 
 

Quanto mais você entender, menos você precisa memorizar. Não leia apenas. Pare 

e pense. Quando você se deparar com uma pergunta de um livro ou de um tutorial que você 

está lendo, não pule direto para a resposta. Quanto mais você se forçar seu cérebro a pensar, 
maior será a chance de aprender e memorizar. 

 

Planeje seu aprendizado 
 

Estabeleça prioridades para alcançar seus objetivos, que é adquirir determinado 

conhecimento. Tente passar para o papel o que você aprendeu usando suas próprias 
palavras. Essa também é uma maneira de aprender e memorizar. 

 

Faça anotações 

 
Não leia apenas, faça anotações de tópicos que você achar importante, isso ajuda 

no aprendizado. 

 
Faça do seu estudo a última leitura desafiadora antes de dormir 

 

Parte do aprendizado acontece depois que você termina de estudar. O seu cérebro 

precisa de algum tempo para fazer mais processamentos. Se você acrescentar mais alguma 
coisa durante este tempo de processamento, parte do que você acabou de aprender se 

perderá. 

 
Beba muita água 

 

Seu cérebro funciona melhor envolvido em bastante fluido. A desidratação diminui 
a capacidade de aprendizagem. 

 

Fale sobre o assunto em voz alta 

 
Falar ativa uma parte diferente do cérebro. Suas chances de entender e lembrar de 

um determinado assunto aumentam significativamente se você ler em voz alta. Depois se 

você quiser, tente explicar o assunto a você mesmo e você verá como suas atividades 
mentais melhoram consideravelmente. 


