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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

História da Filosofia Antiga/History of Ancient Philosophy 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Maria Manuela Brito Martins 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem   
Objetivos fundamentais de História da Filosofia Antiga:   
 

 
Identificar os principais períodos da filosofia grega desde as suas origens até ao início do séc. III a. C. 
 Facultar aos alunos os diversos conceitos filosóficos que instauram a filosofia, num programa de saberes 

universais 
Explicar alguns dos fragmentos e dos textos dos filósofos antigos mais importantes da filosofia grega: 

Período teológico, Pré-Socráticos, Platão e Aristóteles. 
Consciencializar os alunos da importância da especulação dos diversos filósofos antigos, como pilares 

fundamentais, para o desenvolvimento da “paideia” e de uma cultura filosófica fundamental e universal. 
Situar historicamente as doutrinas  dos filósofos antigos  
Levar o estudante a identificar a terninologia filósofica e reconher os seus conteúdos 
Levar o estudantea reflectr criticamente sobre as temáticas filosóficas emeegentes do pensamento grego 
Hesíodo  
Pré-Socráticos (com particular incidência em Heráclito Pitágora e Parménides) 
Platão (extractos de alguns “Diálogos”) 
Aristóteles 

  

Learning outcomes of curricular unit: 

 Put on view the most important landmarks of ancient philosophy from the beginnings until the III 
Century b. C.  

 Grant to the students the different philosophical concepts which establish the philosophy among a 
program of universal knowledge  

 Explain some most important fragments and texts of ancient philosophers of Greek philosophy: 
Theological period, Pre-Socratic, Plato and Aristotle 

 Raise awareness among the students to the realm speculation of the different ancient philosophers as a 
fundamental foundation for the development of a Paideia and for the philosophical universal culture 

 Situate historically the doctrines of ancient philosophers 
 Guide the students to identify the philosophical terminology and know their contents 
 Guide the students to think critically on philosophical contents emerging from Greek thought 
 Hesiod. 
 Pre-Socratics (with particular incidence on Heraclitus, Pythagoras and Parmenides) 
 Plato (several dialogues) 
 Aristotle 
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Conteúdos programáticos/Syllabus 
Introdução 
I. NAS ORIGENS DA FILOSOFIA 

1.- CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA GREGA: CONTEXTUALIZAÇÃO 
1.1 - A SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DA GRÉCIA 
1.2 – A CIVILIZAÇÃO MICÉNICA OU AQUEIA 
1.2.1 - OS POEMAS HOMÉRICOS: RETRATO DA CIVILIZAÇÃO MICÉNICA 
1.2.2 - O NASCIMENTO DA POLIS – ASPETO POLÍTICO  
1.3 - A RELIGIÃO GREGA 
1.3.1 – O PENSAMENTO MÍTICO 
2. – HESÍODO   

II. - OS FILOSOFOS PRE-SOCRATICOS 
3.TALES DE MILETO   
4.- ANAXIMANDRO DE MILETO   
5.- ANAXÍMENES DE MILETO 
6. - XENÓFANES DE CÓLOFON   
7. - HERÁCLITO DE ÉFESO   
8. - PITÁGORAS DE SAMOS  
9. - ALCMEON DE CROTONA   
10. - PARMÉNIDES DE ELEIA   
11. - ZENÃO DE ELEIA  
12. EMPEDOCLES DE AGRIGENTO   
13. ANAXAGORAS DE CLAZOMENAS  
14. - LEUCIPO DE MILETO E DEMOCRITO DE ABDERA  
III. OS SOFISTAS E SÓCRATES 

1. - OS SOFISTAS 
3. - GORGIAS DE LEONTINO  
4. SÓCRATES   

IV. PLATÃO   
V. ARISTÓTELES  
BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE FILOSOFIA ANTIGA 
 
 Syllabus 
INTRODUCTION 
I. THE ORIGINS OF PHILOSOPHY 
1.- DESCRIPTION OF GREEK CULTURE: CONTEXTUALIZE 

1.1 – GEOGRAPHIC SITUATION OF GREECE 
1.2 – THE MYCENAEAN CIVILIZATION OR ACHAEN 
1.2.1 – THE HOMERIC POEMS. PICTURE OF MYCENAEN CIVILIZATION 
1.2.2 – THE GENESIS OF THE POLIS – POLITIC DIMENTION  
1.3 – THE GREEK RELIGION 
1.3.1 – THE MYTICAL THOUGHT 
2. – HESÍOD   

II. – THE PRE-SOCARTIC PHILOSOPHERS 
3.TALES OF MILETO   
4.- ANAXIMANDRO OF MILETO   
5.- ANAXÍMENES OF MILETO 
6. - XENÓFANES OF CÓLOFON   
7. - HERÁCLITO OF ÉFESO   
8. - PITÁGORAS OF SAMOS  
9. - ALCMEON OF CROTONA   
10. - PARMÉNIDES OF ELEIA   
11. - ZENÃO OF ELEIA  
12. EMPEDOCLES OF AGRIGENTO   
13. ANAXAGORAS OF CLAZOMENAS  
14. - LEUCIPO OF MILETO E AND DEMOCRITO DE ABDERA  
III.THE SOFISTS AND SÓCRATES 

1. - THE SOFISTAS 
3. – THE GORGIAS OF LEONTINUS  
4. SÓCRATES   

IV. PLATO   
V. ARISTÓTLE  
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BIBLIOGRAPHY OF THE UNIT OF ANCIENT PHILOSOPHY 
 

  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/ 
Os conteúdos programáticos correspondem aos núcleos programáticos estabelecidos no Anuário da Faculdade de Teologia. Esses núcleos 
programáticos respeitam também a Lei de Ensino Superior Portuguesa. 
  
 Mostram a génese da filosofia antiga e explanam-na segundo 3 vectores: Legado mitico-poético; estrutura  e 

desenvolvimento da «Polis»; Religão grega e especulação mítica.  
 Adquiridos estes pressupostos da génese da flosofia antiga explanam-se os princípios da reflexão cosmológica 

racional Pré-Socrática. 
 Consolidam-se os elementos da reflexão filosófica cosmológica e  apontam-se para nova fase do pensamento 

grego com a especulação antropológica Sofista e Socratica. Para clarificar os conteúdos motivam-se os 
estudante a uma leiura orientada da «Apologia de Sócrates» ou do «Íon» e ainda alguns extractos da 
«República»  

 Adquiridos os pontos centrais da doutrina platónica que conduz a um saber universal   
 Desenvolvem-se linhas da doutrinao aristotélica, abordando a teoria do conhecimento, a ética e a teoria do ser 

e do devir.  
 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
The  contents correspond to the programmatic core established in the directory of Faculty of Theology. These 
programmatic cores also respect the Portuguese Higher Education. 
  
• They show the genesis of ancient philosophy and expound it according to three aspects: mitico-poetic legacy; 
structure and development of the "Polis"; Greek Religion and mythical speculation. 
• Taking these assumptions of genesis of ancient philosophy, we expound the principles of rational 
cosmological Pre-Socratic thought. 
• Consolidate up the elements of cosmological reflection we point up to the new stage of Greek ancient thought 
with the Sophists and Socractic anthropological speculation. To clarify the contents we stimulate the students to 
reading with a guide lecture the  'Apologyof Socrates', or 'Ion',  and even some extracts of Republic 
• Acquired the central points of the Platonic doctrine that leads to a universal knowledge as science we lead  to 
Aristotle which beguins with a demarcation from the doctrines of his "master". 
• Developp some lines of Aristotelian thought, bascally: theory of knowledge, ethics and theory of being and 
becoming.  
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/  

 Aplica-se nas primeiras aulas o modelo expositivo, introduzindo os estudantes aos conteúdos  
programáticos, explicando e detalhando as fases que o percorrem e constituem 

 Á medida que as aulas avançam aplica-se um modelo mais ativo, implicando os estudantes a análise e 
explicação de alguns fragmentos e extractos de textos que o manual fornece. 

 Mantém-se o contacto ativo com os estudantes através da plataforma fornecendo outros recursos 
materiais e de apoio à aprendizagem.  

 Capacita-se os estudantes para uma leitura metódica do texto filosófico, e da sua explicação e 
interpretação. 
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 Capacita-se os estudantes para uma diferenciação de tarefas científicas distintas: terminologia, 
resumos, explicação de textos, exposições temáticas.   

 Capacita-se os estudantes para apresentação de um dossiê de trabalhos em filosofia antiga, que será 
avaliado juntamente com o exame escrito, valendo o exame 70% e o dossiê 30% da nota final. 

 Os modos de avaliação visam aferir em que medida os alunos alcançaram os objetivos de 
aprendizagem 

 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
 The first lesson applies an exhibition model, introducing the students to the syllabus, which we explain  

and details the stages which they run through and step up. 
 As far as we advance the classes we applies a more active model, involving the students to analysis 

and explanation of some of fragments and texts excerpts which the handbook provides. 
 We keep an active contact with students through the platform providing other materials and resources 

to support learning. 
 Enables the students for a methodical reading of philosophical text, and its explanation and 

interpretation. 
 Enables the students for a differentiation of different scientific tasks: terminology, summaries, 

explanation of texts, exhibition themes. 
 Enables the students to submit a dossier of work in ancient philosophy, which will be evaluated along 

with 
 the written exam, the exam worth 70% and the dossier 30% of the final grade. 
 The modes of evaluation aimed at assessing the extent to which students have achieved the learning 

objectives 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
 

 As metodologias propostas visam a estabelecer uma relação direta entre os objectivos propostos e prática de  
ensino de modo a realizar-se a aquisição de conhecimento  

 Adaptam-se as metodologias em função dos diferentes conteúdos ensinados na filosofia antiga. 
 A contextualização, abordado no 1º capítulo; 1) os diversos períodos e temáticas; 2) as doutrinas dos primeiros  

filósofos; 3) a consolidação da especulação filosófica e sua terminologia; 4) os dois maiores representantes da 
filosofia grega: Platão e Aristóteles.  

 Para serem atingidos estes objetivos acompanham-se os trabalhos propostos e solicitam-se melhoramentos.  
 Incentivamos os estudantes a realizarem resumos de alguns temas, a leitura e análise dos textos e debate. 
 Os modos de avaliação visam aferir em que medida os alunos alcançaram os objetivos de aprendizagem  

   
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

 
 Methodologies proposals aim to establish a direct relationship between the proposed objectives and teaching 

practice  
in order to achieve the acquisition of knowledge 

 The context, discussed in chapter 1; 1) the various periods and themes; 2) the doctrines of the first philosophers; 
3) consolidation 
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 The philosophical speculation and terminology; 4) the two largest representatives of Greek philosophy: Plato and 
Aristotle. 

 To achieved these goals we accompanied  
 proposed work and is requesting improvements. 
 We stimulate the students to undertake summaries of some themes, and brief presentations of some texts,  

and analyzes extracts of texts and debate. 
 The modes of evaluation aimed at assessing the extent to which students have achieved the learning objectives 

 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Bibliografia principal / Fundamental bibliography 
Martins, M.M. Brito, História da Filosofia antiga: desde as origens até Aristóteles. Porto, Universidade Católica Editora Porto, 2019.  
Aristóteles (2004). Ética a Nicómaco. Tradução Dimas de Almeida.  S.l.: Edições Universitárias Lusófonas.  
  (2012). Metafísica. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bibi. São Paulo: Edipro Edições.  
  Categorias. Tradução, introdução e comentário de Ricardo Santos. Porto: Porto Editora, 1995. 
Couloubaritsis, L. (1998). Histoire de la philosophie ancienne et médiévale. Figures ilustrées. Paris: Grasset. 
Craig, E. (Ed.). (2000). Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP), 10 vols. London : Routledge. 
Diels, H. (1958). Doxographi graeci. Berlin, (reedição). Walter de Gruyter. Tradução italiana de L. Torraca. I dossografi graeci 
(1961). Padova: CEDAM. 
Jaeger, W. Paideia. Die Formung des Griechischen Menschen. (1936). Berlim: Walter de Gruyter.  Paideia. (1995).Tradução de Artur 
M. Parreira. Adaptação para a edição brasileira de Monica Stahel.3ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 
Kirk, G. S., Raven, J. E. (1982). Os filósofos Pré-Socráticos. (1982). Tradução portuguesa de Carlos A. Louro Fonseca, Beatriz R. 
Barbosa e Maria Adelaide Pegado. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Pereira, M. H. Rocha.(1963). Hélade, 2ª ed. Coimbra: F.L.U.C. 

 (1979). Estudos de História da cultura clássica, vol I. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
Platão.  Fédon. (1995). Introdução e comentário de M. A. Alves de Sousa. Porto: Porto Editora. 

Teeteto. (2010). Tradução de A. M. Nogueira e M. Boeri. Prefácio de José Trindade dos Santos. Lisboa: Calouste Gulbenkian. 
Reale, G.,  Antiseri, Dario. (2002). Historia del Pensamiento Filosófico y Científico I. Antiguedad y Edad Media. Traducção 
castelhana de J. Andias Iglesias. 3ª ed. Barcelona: Herder. 
 
 
 
 
 
O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 
 


