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Ementa: 
Estudo de duas obras clássicas da antropologia filosófica, a Antropologia de um 

ponto de vista pragmático, de Immanuel Kant, e Ensaio sobre o homem, de Ernst 

Cassirer, procurando o sentido especificamente filosófico da pergunta “o que é o 

homem?”, diverso do interesse científico. Será tomado como base, portanto, a diferença 

kantiana entre uma antropologia “fisiológica” e uma de tipo “pragmático”. A obra de 

Cassirer, por sua vez, servirá para introduzir a perspectiva contemporânea, a partir de 

uma história da antropologia filosófica elaborada por este autor. 

 

Conteúdo: 

1. Estudo de trechos selecionados da obra Antropologia de um ponto de vista 

pragmático, de Immanuel Kant. 

Tópicos abordados através desta obra: 

1.1 A diferença kantiana entre antropologia fisiológica e antropologia pragmática; 

1. 2 A faculdade conhecer segundo Kant. A consciência de si, o eu, a sensibilidade, o 

entendimento e a imaginação; 

1.3 O sentimento de prazer e desprazer. O agrado, o tédio, o gosto; 

1.4 A faculdade de desejar. As inclinações, as paixões e afecções. A liberdade frente às 

paixões; 

1.5 A noção de caráter. O caráter da pessoa, do gênero, do povo, da raça e da espécie. 

2. Estudo de trechos selecionados da obra Ensaio sobre o homem, de Ernst Cassirer. 

Tópicos abordados através desta obra: 

2.1 Uma história das tematizações antropológicas na história da filosofia, da antiguidade 

à contemporaneidade; 

2.2 Uma proposta de especificação antropológica: o símbolo. 

 

Metodologia: 
As aulas se basearão nos textos, através de interpretação e problematização de 

passagens das obras previamente lidas. O objetivo principal é promover uma iniciação à 

pratica de interpretar o discurso filosófico, isto é, conhecer e exercitar as especificidades 

do trabalho de leitura de textos clássicos da tradição filosófica, ao mesmo tempo em que 

se abordam e discutem tópicos de antropologia filosófica. 

 

Avaliação: 

As avaliações serão principalmente escritas. 
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