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O curso de Antropologia Filosófica será centrado na leitura 

comentada de “O Existencialismo é um Humanismo” (1946), de 

Jean-Paul Sartre (1905-1980).    

 

O curso visa cinco objetivos centrais: aprender a ler, passo a passo, 

com o máximo rigor, cuidado e atenção, um texto clássico da 

história da filosofia; fazer da leitura do texto uma ocasião para fazer 

incursões contextualizadas à história da filosofia – inclusive 

remetendo a leituras de outros textos e outros autores (tais como 

Descartes, Kant e Marx, por exemplo), indispensáveis à leitura 

compreensiva do texto de Sartre; apresentar, em seus traços mais 

gerais, as grandes concepções filosóficas sobre a natureza e a 

condição humana, e consequentemente, em seus traços mais gerais, 

a própria história da filosofia, particularmente da filosofia moderna 

e contemporânea; desenvolver uma ampla contextualização 

histórica do texto de Sartre, particularmente no que diz respeito à 

história do século XX, acompanhada de considerações 

metodológicas sobre as relações entre a filosofia e a história; 



fomentar ao longo do curso, a discussão sobre os grandes temas da 

filosofia e de sua história.       

Avaliação 

 

A avaliação será composta de um ensaio, a ser apresentado ao fim 

do curso, sobre tema a ser escolhido pelo próprio estudante dentre 

os que serão apresentados e discutidos ao longo do curso. O ensaio 

deve ser precedido de um projeto, a ser entregue no meio do curso, 

que apresente o tema escolhido e as linhas gerais do que se pretende 

desenvolver no ensaio final.    
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Outras indicações bibliográficas serão oportunamente feitas durante 

o curso, à medida que avance a leitura.  

 


