
  
 
 
 
        Ano letivo 2019/2020 
          Ficha da unidade Curricular 

 
Universidade Católica Portuguesa                                                            e-mail : secretaria.facteo@braga.ucp.pt 
Campus Camões  4710-362 Braga                                                                          253 206 114 

 
Unidade curricular Antropologia Filosófica 
Docente responsável  José Miguel Stadler Dias Costa 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Apresentar e discutir  diferentes perspetivas propostas em antropologia filosófica. Lidar com temas e problemas 
colocados por um questionamento da realidade humana nas suas múltiplas dimensões. 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

Present and discuss diverse perspectives proposed in philosophicall anthropology. To cope with subjects and problems 
posed by a questioning of human reality in its different dimensions. 
 
 
Conteúdos programáticos 

Nascimento e desenvolvimento da questão antropológica em filosofia.  
O significado das “revoluções antropológica s" de Sócrates a Kant e à situação na Pós-modernidade.  
A relação da Antropologia Filosófica com outras antropologias. 
Dados fundamentais de paleoantropologia e antropologia física. 
Principais teorias e autores em antropologia cultural. 
Antropologia fundamental: o impacto da cultura no conceito de ser humano. 
A interpretação dos mitos e a  religião como sistema cultural. 
Poder, violência e mudança nas sociedades primitivas e contemporâneas. 
Da antropologia à ética: a dimensão relacional do ser humano. 
O dualismo antropológico em questão: debate entre filosofia e neurociências. 
Situações-limite do ser humano, temporalidade, sofrimento e morte.   
 

Syllabus 
 
Birth and development of the anthropological question in philosophy. 
The meaning of the "anthropological revolutions" from Socrates and Kant to post-modern situation. 
Fundamental data in paleoanthropology and physical anthropology. 
Main theories and authors in cultural anthropology. 
Fundamental anthropology: the impact of culture on the concept of man. 
The interpretation of myths and religion as a cultural system. 
Power, violence and social change in primitive and contemporary societies. 
From anthropology to ethics: the relational dimension of human being. 
Anthropological dualism in question: the debate between philosophy and neurosciences. 
The limits of human existence: temporality, suffering and death 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O conhecimento de diferentes teorias e abordagens permitirá aos alunos lidar com problemas e questões colocadas pela 
vida cultural do ser humano. A familiaridade teórica com conceitos e autores será complementada por uma abordagem 
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prática aos fenómenos sociais e culturais, através da interpretação do seu significado. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The knowledge of different theories will enable students to deal with problems and questions in human cultural life. 
Theoretical familiarity with concepts and authors will be complemented by a practical approach to social and cultural 
events, through an interpretation of its meaning. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

nterpretação de textos fundamentais e obras de referência na área dos estudos antropológicos. Aplicação destes dados 
a documentos e situações.  
Os métodos de avaliação incluem a elaboração de trabalhos de investigação e discussão oral ou exame escrito final. 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

Interpretation and discussion of texts and works in the area of anthropological studies. Application of this data to 
documents and case studies.  
Evaluation includes short essays and oral discussion or written final exam. 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

O domínio de conceitos e teorias alternativas em estudos antropológicos permitirá desenvolver nos alunos uma 
consciência crítica bem como ferramentas favorecedoras de uma abordagem interventiva no campo filosófico, cultural e 
social. A sua aplicação a documentos e casos reforçará essas aptidões. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

To manage alternative concepts and theories in anthropological studies will enable students to develop a critical 
conscience and tools for an intervention in philosophical, cultural and social fields. Its application to documents and 
situations will reinforce those skills. 
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Ricoeur, P. - Temps et récit, 3 vols. Paris: Seuil, 1983-85. 

 

 
 


