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Preâmbulo (Vítor Oliveira Jorge)
Da identidade goesa na diáspora (Ana Paula Fitas)
Poesia oral tradicional e funcionalidade
(Carlos Nogueira & Véronique Le Dü da Silva-Semik)
A máscara, incorporação da exterioridade, exclusão e controlo
da interioridade, reforço da identidade (José Gabriel Pereira Bastos)
Cérebro social, mentalização e psicopatologia evolutiva. Indicações da psicopatologia dos
primatas não humanos para a psicopatologia humana (Marina Prieto Afonso Lencastre)
Serão os não humanos os últimos “outros” na Antropologia?
Representações sobre a superioridade humana (Catarina Casanova)
A Serenata de Ciríaco de Cardoso e a sociedade portuense oitocentista
(abordagem antropológica) (João-Heitor Rigaud)
Algumas notas sobre os primórdios do vinho e da vinha no Mediterrâneo (Florbela Estêvão)
Para uma (bio)ética da finitude. Leituras sobre a subjetividade das ideias de corpo e de saúde
no pensamento gadameriano (Stella Zita de Azevedo)
Secularização e espaço público (Luís Carneiro)
COMUNICAÇÕES APRESENTADAS À JORNADA “QUE É O HOMEM?”

Será possível “sair da prisão” em que a dicotomia natureza-cultura nos
colocou? Mas, trata-se de facto de uma “prisão”? E afinal essa dicotomia,
ou dualidade, é útil ou não? (Vítor Oliveira Jorge)
O homem após Freud e Lacan: sujeito, laço e alteridade (Filipe Pereirinha)
Biopolítica e antropogénese (José Caselas)
Animalidade como figura ontológica da subjugação (António Caselas)
Imagens do ser humano na pós-modernidade (Joana Carvalho e Silva)
Depois de Freud: “O Que é o Homem?” Dramática humana
e o Mal-Estar na Civilização (José Gabriel Pereira Bastos)
A antropologia na tradição alemã (Blumenberg, Gehlen, Plessner…)
(Olivier Feron)
O mito dos ‘primeiros homens’, do selvagem ao primitivo:
a imagética feminina (Um primeiro olhar) (Resumo)
(Ana Cristina Martins)
Representações sociais do reino animal: a sacralização
do animal humano (Susana Costa)
Porque nos revemos nos outros Primatas? A Antropologia
Biológica elucida-nos (Tânia Rodrigues)

