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Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
 
Objetivos fundamentais da Ontologia  

 Expor os três períodos que traçam uma ‘história da ontologia’ com origem na metafísica 
 Explicitar o questionamento metafísico e onto-teológico de cariz aristotélico desenvolvendo-o numa 

tripla vertente: tomista-escotista e ockamista, abrindo-o à problemática pré-moderna e moderna 
 Dar a definição dos conceitos metafísicos fundamentais: ser, ente, substância, acidentes e categorias. 
 Circunscrever as questões essenciais sobre a relação metafísica/ontologia e ser/ente e onto-teologia.  
 Fazer uma leitura guiada do «Ente e essência» como exemplo prático da aquisição dos conteúdos da 

ontologia e da metafísica 
 Contribuir para a determinação dos pressupostos de uma ontologia assente nos princípios ontológicos e 

transcendentais. 
 Problematizar o legado ontológico-metafísico e abri-lo aos horizontes hodiernos, com Heidegger e Jean-

Luc Marion. 
  

 
Learning outcomes of the curricular unit  
 

 Display the three periods that draw a 'history of ontology' originating in metaphysics 
 Explain the metaphysical and ontheological questioning of Aristotelian nature by developing it into 
 a triple-stranded Thomist-Scotist and ockamist, opening it to the premodern and modern problematic. 
 Give a definition of the fundamental concepts of metaphysic as: be, being, substance, accident and 

categories. 
 Confine the essential questions on the relationship metaphysics/ontology and be/being and onto-

theology. 
 Make a guiding lecture of "Being and essence" as a practical model of the contents ‘s acquisition of the  
 Knowledge in ontology and metaphysics. 
 Contribute to the determination of the assumptions of an ontology based on the ontological and  

transcendental principles. 
 Question the metaphysical and ontological legacy and open it to the horizon of today, with Heidegger 

and  
Jean-Luc Marion. 
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Conteúdos programáticos da Ontologia  
Introdução 

1. Definição 
2. Valor e legitimidade  

I. Nas origens da metafísica e da ontologia 
1. Síntese da história da metafísica e da ontologia 
1.1 -As diversas etapas da sua evolução 
1.1.1 - Primeiro período 
1.1.2 - Segundo período  
1.1.3 – Terceiro período 
1.2 - A relação entre ontologia e metafísica 
1.3 – O problema da unidade da metafísica 
1.4 – O carácter onto-teológico da metafísica 
1.5 – Método e métodos da ontologia 
II. Ontologia fundamental 
 As propriedades do ente em relação ao ser 
1.- Ponto de partida da ontologia 
1.1- A Transcendentalidade da ideia de Ser 
1.2 – O ‘Ser’ e a dedução dos seus atributos 
1.3 – As categorias do Ser em Aristóteles 
1.4 - A noção de substância e de acidente 
1.5 – Leitura de 5 capº. do  «Ente e essência) 
2. - Os princípios ontológicos fundamentais 
2.1 – O princípio de identidade 
2.2 – O princípio da não-contradição 
2.3 – A noção de existência e de finitude 
2.4 - O terceiro excluído 
2.5 –  Dedução dos transcendentais 
3. – A noção de possível 
3.1 – O ser contingente e necessário 
3.2  – A analogia dos entes  
 
Syllabus 
Introdução 

1.Definition 
2. Value and legitimacy  

I. In the beginnings of Metaphysics and ontology 
1. Synthesis of history of metaphysics and ontology 
1.1 –The differents steps of his evolution 
1.1.1 – First period 
1.1.2 - Second períod  
1.1.3 – Third períod 
1.2 – The relation between ontology and metaphysics 
1.3 – The problem of unity of metaphysics 
1.4 – The disposition onto-theologic of metaphysics 
1.5 – Method and methods of ontology 
II. Fundamental Ontology 
 The properties of ‘ens’ in relation to being 
1.-  Point of departure of ontology 
1.1- The transcendentality of the idea of being 
1.2– The ‘being’ and deduction of theirs attributs 
1.3– The cateries of being in Aristotle 
1.4– The notion of substance and accident 
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1.5– Lecture of the fice chap.of  «Ens and essence» 
2. – The ontological fundamental principles 
2.1 – The principle of Identity 
2.2 – The principle of non-contradiction 
2.3 – The notion of existence and finitude 
2.4 – The third excluded 
2.5 –  Inference of the transcendentals 
3. – The notion of possíble 
3.1 – The contigent and necessary being 
3.2  – The analogy of ‘beings’  
 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

 Para cumprir estes objectivos explicam-se os conteúdos da unidade curricular e expõem-se 
as suas linhas fundamentais 

 Dando cumprimento aos primeiros pontos do capítulo introdutório descrevem-se as fases da história 
 da ontologia, desde as suas origens. 

 Para mostrarmos a relação e a diferença entre metafísica e ontologia abordamos esta questão nos inícios da 
especulação aristotélica e descrevemos diferentes formas de questionamento e soluções segundo o prisma  

aristotélico 
 Focalizamo-nos, de seguida, na demonstração da relação entre ontologia e metafísica e dos seus conceitos  

Fundamentais a partir da leitura do ‘Ente e essência’. 
 No passo seguinte, explicitam-se os princípios ontológicos fundamentais, associando-os a uma especulação 

ontológica e transcendental 
 Explicita-se a dedução dos transcendentais e ao problema das categorias do ser e à analogia 

  
 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

 To fulfill these goals the contents of these curricular unit, we expose its main features 
 Discharging the first points of the introductory chapter we describe the stages of the history of ontology,  

from its origins 
 To show the relationship and the difference between metaphysics and ontology address this issue at the 

 beginning of Aristotelian speculation and we describe different forms of questioning and solutions  
through the Aristotelian perspective 

 We focus, then, on demonstrating the relationship between ontology and metaphysics and of its  
fundamental concepts from the lecture of the 'Ente and essence'. 

 In the next step we display the fundamental ontological principles relate them to an ontological  
 transcendental speculation 
 Explaining the transcendental deduction of the categories and the problem of being and the analogy 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

 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. 

 No final das cinco primeiras semanas, damos um primeiro exercício pela plataforma da Universidade, 
e no final da décima semana, um segundo exercício, diferente do primeiro.  

 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. 

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

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

 We apply the first lessons an exhibition model, introducing students to the syllabus, explaining and  
 detailing the steps that run and make up. 
 As we advance the classes, we apply a more active model, implying students the analysis and 

Explanation of some texts that the manual provides or others 
 At the end of the first five weeks, we give a first exercise for the University platform, and at the end  

of the tenth week, a second exercise, different from the first. 
 It remains active contact with students through the platform providing other materials and resources to 

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

interpretation. 
 Enable the students to submit a dossier of works in ontology which will be evaluated together with the 

written exam, the exam worth 70% and the dossier 30% of the final grade 
 
 
 
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 pelos alunos  

 Á medida que se avança no desenvolvimento dos conteúdos, solicitam-se tarefas distintas de forma a  
Podem corresponder aos diferentes pontos dos objetivos programáticos 

 No 1º capítulo valoriza-se a história da ontologia solicitando-se aos alunos um resumo que o recapitula  
 De seguida explanam-se os textos aristotélicos sobre a relação entre ontologia e metafísica   
 Incentivamos os estudantes a efectuarem leituras sugeridas no manual e a apreender as suas ideias  

fundamentais 
 A leitura guiada do «De ente et essentia» ajuda a uma prática menos expositiva 
 Outras leituras são solicitadas e acompanhadas de debate.  

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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 Methodologies proposals aim to establish a direct relationship between the proposed objectives and teaching  

practice in order to achieve the acquisition of knowledge by the students 
 As far as we advance in the development of the contents, different tasks are request in order to accomplish  

the different points of programmatic objectives 
 In the 1st chapter we appreciate the history of ontology, requesting to the students an overview summarizing 
 Then the up-Aristotelian texts expound on the relationship between ontology and metaphysics 
 We encourage students to conduct readings suggested in the manual and grasp the basic ideas 
 We made a reading guide of «De et essential» which helps a less expository practice 
 Further reading is requested and accompanied by debate 

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

Martins, M.M. Brito, Syllabus, Faculdade de Teologia, Porto, 2019 (texto policopiado).   
Martins, M. M.Brito,  As três ciências teoréticas em Aristóteles: uma leitura da Metafísica, E, 1-2 e N, 2-3 
Mediaevalia, textos e estudos, ( 2006), vol. 25, pp. 47-64. 
Alves, A. (1995). A ontologia ontem e hoje: necessário um novo paradigma? Humanística e Teologia (fasc.3) 
349-377.  
Aristote (1953). Metaphysique, 2 vol. Tradução francesa de J. Tricot. Paris: Vrin.  
Aubenque, P. (1966). Le problème de l'être chez Aristote. Paris: PUF. 
 Heidegger, M. (1967). Introduction à la métaphysique. Tradução francesa de G. Kahn. Paris: Gallimard. 
Marion, J.-Luc (1991). Dieu sans l'être. Paris, Fayard, 1982; (2ª ed. PUF, 1991). 
S. Tomás de Aquino (2013). De ente et essentia. Tradução M. Santiago de Carvalho.Porto: Edições  
Afrontamento.  
 
 
 
 
 
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. 
 


