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                                                  EQUIVALENTE -  FIL 1140  
 
Ementa: A antropologia filosófica em face das outras ciências antropológicas. Antropologia 

filosófica e filosofia. O homem e as ciências do homem: o homem na perspectiva 
psicológica, social e histórica; constituição materialista ou espiritualista do homem; a 
pessoa humana; a liberdade. O homem e o projeto humano. Cultura, ciência e civilização. 
 

 
PROGRAMA 

 
Panorama antropológico atual: 
 
- antropocentrismo 
- razão e instintos 
- abordagem científica e filosófica 
- diferenciação temática 
- critérios de investigação e referências valorativas 
 
Enfoque histórico: 
 
- evolução do pensamento antropológico 
- confronto e paradigmas 
- interpretação de dados antropológicos 
- distorções racionalistas sobre o homem 
 
Abordagem sistemática: 
 
- positivo/normativo 
- liberdade e comportamento 
- indivíduo e sociedade 
- percepção e imaginação 
- objetivos antropológicos e convenções sociais 
 
Derivações 
 
- modelos sociológicos e psicológicos relevantes para a antropologia 
- estrutura societária para projeto humano 
- psicanálise 
- personificação 
- os sentidos 
 
- cultura do corpo 



 
Revisão 
 
- fundamentação retrospectiva da cadeira 
- antropologia e a pergunta pelo homem 
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