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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ANTROPOLOGIA                                                                                            6 ECTS 

ANTHROPOLOGY 

 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

 

Licenciatura em Psicologia / 2.º Semestre / 2022-2023 
Undergraduate Program in Psychology / 2nd Semester / 2022-2023 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  
 

Carlos Aurélio Ventura Morujão    

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT   
  

 3 horas / semana 

3 hours / week 
 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

O Programa da Unidade Curricular visa a obtenção de quatro objectivos diferentes. Em 

primeiro lugar, mostrar que a reflexão do homem sobre si mesmo e sobre o seu mundo 

circundante constitui um traço dominante da história humana, exprimindo-se nas mais 

variadas formas de cultura e em diversos tipos de saberes (do mito e da magia à filosofia e às 

modernas neurociências). Em segundo lugar, fornecer aos alunos uma informação rigorosa 

sobre os principais momentos da reflexão antropológica, tanto na Filosofia como nas Ciências 

Sociais e nas Ciências da Vida. Em terceiro lugar, problematizar as dimensões fundamentais da 

existência humana, tais como a relação entre a mente e o corpo, o sentido da vida, a 

importância da linguagem e do trabalho, entre outras. Em quarto lugar, avaliar as respostas 

historicamente mais relevantes para essas dimensões, com incidência particular na Filosofia 

Contemporânea, no seu diálogo com os diversos saberes contemporâneos (Psicologia, 

Sociologia e Antropologia Cultural) que têm o homem como objecto de estudo. 
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This Unit aims to attain four different goals. In the first place, to show that man’s reflection 

about himself and his environment is a permanent feature of the history of human species, 

expressed in multifarious ways in culture and science (from mythical thinking to philosophy and 

the modern neurosciences). In the second place, to give the students a clear information on the 

most important moments of the anthropological reflection, either in Philosophy or in the Social 

and Life Sciences. In the third place, to address the fundamental dimensions of human 

existence, such as the mind-body relation, the meaning of life, the importance of language and 

labor, among others. Last, to appraise the most relevant historical answers to those 

dimensions, focusing particularly on Contemporary Philosophy, in its dialogue with 

contemporary scientific fields that take man as their main object of study (Psychology, 

Sociology and Cultural Anthropology). 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. O surgimento da Antropologia como disciplina do curriculum universitário.  

1.1. Que é a Antropologia? 

1.2. O homem reflecte sobre si mesmo: o problema da consciência de si. 

1.3. Os problemas-limite: o nascimento e a morte.  

1.4. A experiência na primeira pessoa e conhecimento objectivo do ser humano.  

2. As estruturas fundamentais do ser humano.  

2.1. A «fragilidade» humana: o corpo e os instintos.  

2.2. O homem e a mulher. A sexualidade. As emoções e os afectos. 

2.3. O mundo circundante: o trabalho e a técnica.  

2.4. O conhecimento. A linguagem. As teorias da embodied cognition. 

2.5. O homem como ser social-histórico: a política, as instituições e os valores.  

3. A elaboração de uma concepção unificada de homem. 

3.1. O problema da existência de uma natureza humana: as teses de Arnold Gehlen, 

Helmut Plessner e Ortega y Gasset. 

3.2. O monismo materialista, o unitarismo hilemórfico e o dualismo antropológico.  

3.3. O homem «animal racional»?  

3.4. Alguns desafios contemporâneos: as neurociências, as ciências cognitivas e a 

filosofia da mente. 

3.5. A pertinência actual da noção de pessoa. 

 

 

1. The emergence of Anthropology as a discipline of the University Curriculum.  

1.1. What is Anthropology?  
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1.2. Man thinks about himself. What does self-consciousness mean? 

1.3. Limit-problems: birth and death.  

1.4. The “first person” experience and the objective knowledge of human beings. 

2. The fundamental structures of human being.  

2.1 Human «fragility»: the body and the instincts.  

2.2 Man and woman. The sexuality. Emotions and affections. 

2.3 The environment: human labor and the techniques. 

2.4 Knowledge, language and embodied cognition. 

2.5 Man as a socio-historical being: politics, institutions and values.  

3. A possibility of a unified conception of man.  

3.1 The existence of a human nature: Arnold Gehlen’s, Helmut Plessener’s and Ortega y 

Gasset’s thesis.  

3.2 Materialist monism, hylemorphic unitarianism and anthropological dualism.  

3.3 Man as a «rational animal»? 

3.4 Contemporary challenges: the neurosciences, the cognitive sciences, and the 

philosophy of mind.  

3.5 The present meaning of the notion of person. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Cada aluno deverá:  

1) Apresentar oralmente, em aulas devidamente calendarizadas, uma reflexão sobre 

um texto de entre um conjunto que será disponibilizado pelo professor no início 

da leccionação. Esta actividade terá uma ponderação de 20 % sobre a 

classificação final.  

2) Realizar uma prova escrita de avaliação intercalar, ponderada em 25 %.  

3) Realizar uma prova escrita final sobre a totalidade do Programa da Unidade 

Curricular; esta actividade terá uma ponderação de 50 % da classificação final.  

4) Participar assiduamente em todas as actividades desenvolvidas na sala de aula ao 

longo do semestre; esta participação será ponderada em 5 % da classificação 

final.  

Os alunos que não obtiverem classificação igual ou superior a 10 valores na totalidade 

destes quatro itens serão admitidos a exame complementar no final do semestre. A 

classificação deste exame complementar valerá 80 % da classificação final da disciplina. 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  
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Each student must:  

1) Make an oral presentation, in a scheduled classroom session, of his personal reflection 

about a previously appointed text. This activity will weight 20 % of the final 

classification.  

2) Make a mid-term written test, weighting 25 %.  

3) Make a final written test on the whole Program of the Unit, weighting 50 % of the final 

classification. 

4) Participate with assiduity in the classroom activities during the semester; this 

participation will weight 5 %.  

Students that did not reach a final grade equal or superior to 10 values in the totality of these 

four items will be admitted to a final complementary exam at the end of the semester. The grade 

level of this complementary exam will weight 80 % of the final grade of the unit. 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ Buytendijk, F. J. J., Phénoménologie de la Rencontre, trad. de Jean Knapp, Paris, 

Desclée de Brouwer, 1952. 

▪ Cassirer, Ernst, An Essay on Man, New Haven, Yale University Press, 1944. Trad. 

port., Ensaio sobre o Homem, Lisboa, Guimarães Editores, 1960. 

▪ Changeux, Jean-Pierre / Ricoeur, Paul, Ce qui nous fait Penser, Paris, Odile Jacob, 

1998. Trad. port., O que nos faz Pensar?, Lisboa, Edições 70, 2001. 

▪ Coreth, Emerich, Was ist der Mensch?, Innsbruck – Wien, Tyrolia Verlag, 1986. Trad. 

port., O que é o Homem?, Lisboa, Editorial Verbo, 1988. 

▪ Damásio, António, O Livro da Consciência, Lisboa, Temas e Debates / Círculo de 

Leitores, 2010. 

▪ Freud, Sigmund, «Le thème des trois coffrets», trad. de Marie Bonaparte e E. Marty, 

Paris, Gallimard, 1971. 

▪ ---------- Unbehagen in der Kultur. Mal-estar na Civilização. Trad. bras., in Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. XXI, Rio de Janeiro, Editorial Imago, 

2006. 

▪ Gallagher, Shaun, Enactivist Interventions. Rethinking the Mind, Oxford, Oxford 

University Press, 2019. 

▪ Gehlen, Arnold, Der Mensch: seine Natur und seine Stellung in der Welt, Bonn, 

Athaenaeum Verlag, 1940. 
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▪ Haeffner, Gerd, Philosophische Anthropologie, Stuttgart, Kohlhammer, 1982. Trad. 

cast., Antropologia Filosófica, Barcelona, Herder, 1986. 

▪ Leroi-Gourhan, André, Le Geste et la Parole, Paris, Flammarion, 1964. Trad. port., O 

Gesto e a Palavra, Lisboa, Ed. 70, 1990. 

▪ Monot, Jacques, Le Hasard et la Nécessité, Paris, Ed. Du Seuil, 1970. Trd. port., O 

Acaso e a Necessidade, Mem Martins, Publicações Europa-América, s/d. 

▪ Morin, Edgar, Le Paradigme Perdu. La Nature Humaine. Trad. port., O Paradigma 

Perdido: a Natureza Humana, Mem-Martins, Edições Europa-América, 2005. 

▪ Moscovici, Serge, La Société contre Nature, Paris, Union Générale de l’Édition, 1972. 

▪ Ortega y Gasset, José, El Hombre y la Gente, in Obras Completas, Tomo X, Madrid, 

Taurus, 2010. 

▪ Plessner, Helmut, Die Stufen des Organischen und der Mensch, Berlin, Walter de 

Gruyter, 1975. 

▪ Scheler, Max, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 2018. Trad. port., A Situação do Homem no Cosmos, Lisboa, Texto 

& Grafia, 2008. 


