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Curso Complementar de Formação em Filosofia 

 

Ano letivo 2023/2024 - 1º Semestre 

 

Datas: setembro: 15,22 e 29  / outubro: 6 

Módulo: Antropologia Filosófica 

Tema: O homem e o mundo 

Docentes: Luís de Sousa / Paulo Stellino / Pietro Gori 

Programa:  

O objetivo deste módulo pretende abordar a forma como a filosofia contemporânea tem 

pensado a relação entre o homem e o mundo. Para tal propósito, serão apresentadas quatro 

conceções antropológicas diferentes, as de Kant, Schopenhauer, Nietzsche e James. 

Começaremos, na primeira aula, por nos centrar em alguns aspetos da teoria kantiana do “si 

próprio”, em particular a crítica à conceção metafísica de alma bem como a tese de que não nos 

podemos conhecer a nós próprios como “coisa em si”, mas apenas como “fenómeno”. Em 

seguida, incidiremos sobre a dimensão prática da noção de si próprio, nomeadamente o 

problema da conciliação entre a conceção do “eu” como livre e como ser natural bem como a 

conceção kantiana da racionalidade humana como “razão pura prática” e os problemas que daí 

decorrem. 

Na segunda aula, vamos passar à apresentação de aspetos fundamentais da antropologia 

schopenhaueriana. Esta tarefa estará mais facilitada pelo facto de esta constituir, em parte, um 

desenvolvimento crítico da teoria kantiana do si próprio. Nesta aula, analisar-se-á a ideia 

schopenhaueriana do si próprio como vontade e a crítica à conceção intelectualista e 

racionalista do ser humano. Analisaremos também as implicações desta crítica na filosofia 

prática de Schopenhauer, em particular na sua filosofia da ação e na sua conceção “pessimista” 

do ser humano e do mundo. 

Na terceira aula, apresentar-se-ão os conceitos fundamentais da antropologia elaborada por 

Nietzsche nos últimos anos da sua atividade filosófica. Partindo de uma análise da secção “Como 

o ‘Verdadeiro Mundo’ acabou por se tornar fábula” do Crepúsculo dos Ídolos, mostrar-se-á a 

relação que Nietzsche estabelece entre a dicotomia mundo verdadeiro-mundo aparente e a  
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distinção entre duas categorias antropológicas opostas: o homem espiritualmente e 

fisiologicamente forte, por um lado, e o homem fraco, doente e decadente, por outro 

Na quarta e última aula, serão trabalhados alguns temas do pensamento tardio de William James 

sobre a relação entre homem e mundo. Mais em particular, mostrar-se-á como as pesquisas 

desenvolvidas por James em psicologia tornaram-se a base para a elaboração de uma conceição 

filosófica da experiência em que o tema da ação (mas também da existência) adquire uma 

relevância particular. 
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